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1.4 Avgränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5 Disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Upphovsrättens grunder 8
2.1 Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Skyddssubjekt, skyddsobjekt, skyddets uppkomst och varaktighet . . . . . . . . 9
2.3 Upphovsrättens ekonomiska och ideella innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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Summary

In this thesis the main purpose is to investigate the copyright protection for applied art. The

Swedish copyright gives protection for literary and artistic works and applied art is specifically

listed as a protected category in the exemplification in the law. In the past decades it has been

stated that the requirements for copyright protection of applied art have been reduced to the

same level as before 1970. From 1970 and forward there are only a few cases from the Swedish

Supreme Court which can help illustrate how the demand of originality is met for applied

art. The most recent precedent is the Mini Maglite case (NJA 2009 p. 159) where the Supreme

Court states that the level of the requirements for copyright protection of applied art indeed have

been reduced, but not to the same level as it was before 1970. This thesis aims to investigate

which requirements are needed for copyright protection of applied art and to analyze cases from

lower courts, which will help shed some light of the requirements needed and of the scope of

protection, especially after the Mini Maglite case.

Applied art comes in many shapes and in the underlying motives to the Swedish copyright law

glass, ceramics, porcelain, textiles and fashion goods, furniture etc are given as examples. In

other words applied art can be described as useful art where products are considered to have

a practical side alongside of the artistic. As a requirement of copyright protection there needs

to be a certain degree of individual distinctiveness and originality which are determined from

certain criteria and help rules. The succeeding cases, which are analyzed, cannot with certainty

conclude the level of originality for applied art. Together with the opinions from Svensk Forms

Opinionsnämnd (a Copyright Panel within the Swedish society of Crafts and Design) they can

help to determine the level of the requirements needed for copyright protection for applied art.
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Sammanfattning

Den här framställningen behandlar det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst. Upphovsrätten

ger ett skydd för litterära och konstnärliga verk och brukskonst anges som skyddad verkskate-

gori i exemplifieringen i 1 kap. 1 § 1 st. 6 p. lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

verk (1960:729), URL. Det har de senaste decennierna framförts en allmän åsikt att kraven

för ett upphovsrättsligt skydd för brukskonst har sänkts, det vill säga att verkshöjdskravet be-

träffande brukskonst skulle vara tillbaka på den nivå som gällde före år 1970. Från tiden efter

år 1970 finns det endast ett fåtal fall från Högsta domstolen som belyser hur verkshöjdskravet

ska tillämpas för alster av brukskonst. Det senaste vägledande avgörandet är Mini Maglite-

avgörandet (NJA 2009 s. 159) vari det anges att verkshöjdskravet har sänkts beträffande bruks-

konst men inte till samma nivå som gällde före år 1970. Uppsatsen tar sikte på att klargöra

förutsättningarna för ett upphovsrättsligt brukskonstskydd och att analysera de underrättsfall

som belyser verkshöjds- och skyddsomfångsfrågan från tiden efter Mini Maglite-avgörandet.

Brukskonst förekommer i många olika former och i motiven till URL anges som exempel

framställning av glas, keramik, porslin, textilier och modevaror, möbler m.m. Brukskonst kan

med ett annat ord beskrivas som nyttokonst, det vill säga när framställningar har ett nyttosyf-

te vid sidan av det konstnärliga. Som förutsättning för upphovsrättsligt skydd gäller att det

ska föreligga erforderlig s.k. verkshöjd som bestäms utifrån olika kriterier och hjälpnormer.

De efterföljande domstolsavgörandena som analyseras kan inte med säkerhet antas befästa

att verkshöjdsnivån beträffande brukskonstalster har sänkts men kan tillsammans med Svensk

Forms Opinionsnämnds yttranden bidra till att belysa den konkreta verkshöjds- och skydds-

omfångsbedömningen.
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund

Sedan millennieskiftet har fokus inom upphovsrätten till stor del kretsat kring den digitala ut-

vecklingen. Detta till trots tycks frågan om vad som krävs för ett upphovsrättsligt skydd för als-

ter av brukskonst vara ständigt aktuell. Kanske är det just på grund av brukskonstens förmåga att

vara en högst fysiskt påtaglig företeelse som fyller en praktisk funktion i människors vardag.1

Upphovsrätten är en del av det immaterialrättsliga området och handlar om upphovsmännens

rätt till sina verk och skydd mot att verken olovligen utnyttjas av andra. Upphovsrätten ger

ett skydd för litterära och konstnärliga verk och brukskonst anges som skyddad verkskatego-

ri i exemplifieringen i 1 kap. 1 § 1 st. 6 p. lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

verk (1960:729), URL.2 En allmän åsikt som har framförts i doktrin de senaste decennierna

tycks vara att kraven för ett upphovsrättsligt skydd har sänkts, det vill säga att verkshöjdskravet

beträffande brukskonst skulle vara tillbaka på den nivå som gällde före år 1970.3 Från tiden

efter år 1970 finns det endast ett fåtal avgöranden från Högsta domstolen och det har länge an-

setts oklart hur verkshöjdskravet ska tillämpas för alster av brukskonst. Det senaste vägledande

avgörandet är från 9 april 2009 och anses ha minskat oklarheten betydligt. Fallet gällde Mini

Maglite-ficklampan som ansågs uppfylla kravet på verkshöjd.4 Fallet ansågs vara ett gränsfall

1Adamsson (2016), s. 19 f.
2Olsson (2015), s. 21.
3Adamsson (2004), s. 49.
4Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017), s. 68.
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och därmed är efterföljande rättsutveckling av intresse. Brukskonsten tycks ha en förmåga att

aktualisera centrala frågeställningar inom upphovsrätten, och är ett intressant område under

utveckling. Brukskonst ska i det följande studeras närmare.

1.2 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med den här framställningen är att beskriva och analysera det upp-

hovsrättsliga skyddet för brukskonst. Ett stort fokus kommer att placeras på frågan hur det

upphovsrättsliga brukskonstskyddet har vuxit fram och hur dess rättsutveckling har sett ut fram

till idag. För åtta år sedan kom det uppmärksammade Mini Maglite-avgörandet5 och sedan dess

har inget brukskonstmål varit till prövning i Högsta domstolen. För den här framställningen är

det av stort intresse att analysera Mini Maglite-avgörandet samt dess efterföljande avgöranden

som har prövats i underinstanser fram till idag.

För att uppnå uppsatsens syfte ställs följande frågor:

- Vilka är förutsättningarna för ett alster för att kunna åtnjuta upphovsrättsligt brukskonstskydd?

- Hur ser rättsutvecklingen ut efter Mini Maglite-avgörandet?

- Är det rimligt att skydda en massframställd ficklampa som brukskonst?

1.3 Metod, material och forskningsläge

I den här framställningen kommer den rättsdogmatiska, rättsanalytiska och EU-rättsliga meto-

den användas och i det följande ska metodval för detta arbete redogöras. Den rättsdogmatiska

metoden kännetecknas av syftet att rekonstruera en rättsregel med utgångspunkt från de allmänt

accepterade rättskällorna.6 Uppgiften blir därmed att genom den rättsdogmatiska metoden fast-

ställa gällande rätt med utgångspunkt från författningar, prejudikat och lagförarbeten m.m.7

Det är vanligt att inkludera rättsdogmatiskt orienterad litteratur till de allmänt accepterade

5NJA 2009 s. 159.
6Kleineman (2013), s. 21.
7Hellner (2001), s. 22.
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rättskällorna i den traditionella rättsdogmatiska metoden.8 En anledning till att doktrin anses

ha ställning som rättskälla i vissa fall är dess utpekande i auktoriserade texter såsom t.ex.

förarbeten och i rättsliga avgöranden.9 Den juridiska litteraturen saknar självständig auktori-

tet, till skillnad från rättskällor såsom lagar och prejudikat, men interagerar samtidigt på ett sätt

som ger de övriga rättskällorna ökad demokratisk legitimitet.10

Vad som ska anses utgöra rättsdogmatik har varit föremål för intensiv debatt i doktrin där ter-

men ger associationer till teologi och utläggning av troslära. En slutsats är att det följaktligen

inte hör samman med rättsvetenskap, men att termen anses vara allmänt vedertagen där följden

blir att det inte finns skäl att försöka hitta annan term i dess ställe.11 Rättsdogmatik och rättsve-

tenskap i den vidare bemärkelsen begagnas dock samtidigt termen traditionell rättsvetenskap,

där rättsvetenskapen analyserar rätten kritiskt eller går över till de lege ferenda, det vill säga hur

rätten bör vara.12 En annan åsikt är att termen dogmatisk står för ovilja till förnyelse och som

blivit synonym med ovetenskaplig. Samtidigt konstateras det att en övervägande stor del av

rättsvetenskapliga framställningar betecknas som just dogmatiska, men att det sällan förklaras

vad det är som gör framställningen dogmatisk. Det borde antyda att det råder konsensus i vad

det faktiskt är, men som vid närmare granskning visar att så inte är fallet.13 Ett alternativ till den

rättsdogmatiska metoden är rättsanalytisk metod då det anses vara mer realistiskt att beskri-

va rättsvetenskapen som analytisk snarare än dogmatisk.14 Vid användandet av rättsanalytisk

metod ställs det vidare uppgifter än vid den rättsdogmatiska metoden där den enda uppgif-

ten är att utreda gällande rätt. I en rättsanalytisk metod kan uppgiften vidgas från att bara

fastställa gällande rätt till att analysera rätten. Därmed kan en mängd material som inte ska-

par gällande rätt inkluderas i analysen såsom underrättspraxis, myndighetspraxis, skiljedoms-

avgöranden, förundersökningar, statistik och inofficiell rätt m.m. Den rättsanalytiska metoden

ger ökad möjlighet att ge värderingar där huvudsyftet går längre än att bara fastställa gällande

rätt.15

8Kleineman (2013), s. 21; Jareborg (2004), s. 8.
9Sandgren (2005), s. 654.

10Kleineman (2013), s. 27.
11Hellner (2001), s. 23.
12Hellner (2001), s. 29.
13Sandgren (2005), s. 649.
14Sandgren (2005), s. 656; Sandgren (2016), s. 723.
15Sandgren (2016), s. 724 f.
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När den upphovsrättsliga regleringen avseende brukskonst ska utredas och analyseras blir den

rättsdogmatiska metoden tillämplig. Härvid ska URL beaktas. För att kunna få en helhetsbild

av brukskonstområdet krävs det en historisk tillbakablick varvid tillämpliga lagförarbeten ska

beaktas. Dels för att undersöka brukskonstskyddets bakgrund och framväxt, och dels för att

undersöka de förändringar som uppstod till följd av mönsterskyddslagens (1970:485) tillkomst.

Prejudikat kommer att beaktas i ett led att fastställa ramarna för den upphovsrättsliga bruks-

konsten. Framförallt kommer stor vikt att läggas vid Mini Maglite-avgörandet.

För den del av arbetet som sträcker sig utöver ett lege lata-perspektiv och övergår till ett lege

ferenda-perspektiv kommer den rättsanalytiska metoden att användas. Det gäller den del där

framställningen ska analysera rättsutvecklingen efter Mini Maglite-avgörandet, där framförallt

underrättspraxis kommer att utgöra en stor del av underlaget. Likaså blir den rättsanalytiska me-

toden tillämplig i den del där arbetet problematiserar rimligheten i att skydda en massframställd

ficklampa som brukskonst.

Som det nämndes inledningsvis kommer även en EU-rättslig metod att vara tillämplig. Stora

delar av upphovsrätten har genomgått betydande harmonisering inom EU och ett flertal direktiv

utgör en del av den svenska upphovsrätten.16 Likt common law-traditionen är EU-rätten till stor

del domarskapt varvid prejudikat från EU-domstolen i det närmaste betraktas som en bindande

rättskälla.17 Enligt företrädesprincipen har EU-rätten företräde framför svensk rätt, oavsett om

det skulle finnas senare tillkommen nationell lagstiftning.18 Utöver den rättsdogmatiska och

rättsanalytiska metoden kommer den EU-rättsliga metoden att tillämpas i den utsträckning det

är relevant på brukskonstområdet.

Beträffande material utgör framförallt URL den lag som studeras och till URL tillhörande

förarbeten och utredningar. I den här framställningen är det främst svensk rättspraxis som kom-

mer att analyseras för att kunna fastställa verkshöjd och skyddsomfång. Därtill kommer även

underrättspraxis att bli föremål för behandling. Praxis från EU-domstolen kommer att beaktas

i den mån det är aktuellt för den svenska upphovsrätten. Svensk Forms Opinionsnämnds ytt-

randen kommer i stor utsträckning att studeras.19 Doktrin kommer att vara av stor relevans för

16Levin (2017), s. 59 f.
17Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 40.
18Hettne & Otken Eriksson (2011), s. 174.
19Se mer om Svensk Forms Opinionsnämnd i avsnitt 3.3.
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att kunna analysera det upphovsrättsliga brukskonstskyddet. Det finns omfattande lagkommen-

tarer till URL skrivna av Henry Olsson, Jan Rosén och Anders Olin. Det bedrivs omfattande

forskning inom framförallt upphovsrätt men även inom det nischade området brukskonst. Det

finns många artiklar i bland annat NIR som kommer att studeras. Två avhandlingar kommer

att vara av stor betydelse för den här framställningen: Marianne Levins ”Formskydd” och Per

Jonas Nordells ”Rätten till det visuella”. De båda har producerat mycket material i böcker och

artiklar som kommer att vara viktiga för den här framställningen. Därtill finns det många verk-

samma jurister och advokater som med sina specialkunskaper på brukskonstens område har

skrivit artiklar och böcker, bland annat Peter Adamsson som varit ordförande i Svensk Forms

Opinionsnämnd, Henrik Bengtsson, Ulf Bernitz, Gunnar Karnell och Stig Strömholm för att

bara nämna några.

1.4 Avgränsningar

I den här framställningen ska det upphovsrättsliga brukskonstskyddet analyseras ur ett svenskt

perspektiv. Det innebär att rättsläget enbart inom Sverige kommer att analyseras med hjälp

av relevanta rättskällor. Då framställningen ska undersöka under vilka förutsättningar ett als-

ter kan åtnjuta upphovsrättsligt brukskonstskydd ska upphovsrättens grunder behandlas i den

utsträckning som är nödvändig för en förståelse för den upphovsrättsliga regleringens uppbygg-

nad. Utformningen av det upphovsrättsliga påföljdssystemet och möjlighet till skadestånd enligt

gällande sanktionssystem kommer inte att bli föremål för utredning i den här framställningen.

När det gäller de efterföljande avgöranden kommer enbart de brukskonstmål som rör den kon-

kreta verkshöjds- och skyddsomfångsbedömningen att analyseras. De avgöranden som i första

hand handlar om regelrätta kopior av designklassiker kommer inte att behandlas i den här fram-

ställningen.

Det är viktigt att känna till att det för alster av brukskonst är möjligt med överlappande skydds-

former, det vill säga att det utöver upphovsrättsligt skydd finns en möjlighet att bruksföremålet

även skyddas genom en annan immaterialrättighet. Överlappande skyddsformer är inte föremål

för behandling i den här framställningen men ska i det följande kort beröras. Beträffande alster

av brukskonst utgörs det klassiska överlappningsområdet av upphovsrätt och mönsterrätt, det



6

vill säga att ett dubbelt skydd20 är möjligt. Till ett och samma alster är det därmed möjligt att ha

både upphovsrätt och mönsterrätt. Förutom registrerat mönsterskydd finns det även möjlighet

till ett oregistrerat mönsterskydd. På ett liknande sätt överlappar varumärkesrätten och upp-

hovsrätten genom att en varas form eller förpackning kan registreras som varumärke. På sam-

ma sätt som mönsterrätten utgör därmed ett skydd enligt varumärkeslagen (2010:1877) inget

hinder för upphovsrätt.21 Att ett brukskonstalster är eller har varit patenterat till sin teknis-

ka effekt utesluter inte möjligheten till ett upphovsrättsligt brukskonstskydd till den estetiska

utformningen.22 Vidare kan det även nämnas att det finns en tydlig överlappning mellan mark-

nadsrätten och immaterialrätten.23 Överlappande skyddsformer kommer inte att vara föremål

för ytterligare behandling i den här framställningen.24

1.5 Disposition

Uppsatsen disponeras på det mest lämpliga sättet för att kunna analysera det upphovsrättsliga

brukskonstskyddet. I framställningens andra kapitel kommer upphovsrättens grunder att be-

handlas. Det upphovsrättsliga skyddets utformning ska redogöras för, vem som skyddas av upp-

hovsrätt och vad som skyddas av upphovsrätt, hur skyddet uppkommer och varaktighet, upp-

hovsrättens ekonomiska och ideella innehåll och vad som kan utgöra ett intrång. Därefter ska

det upphovsrättsliga brukskonstskyddet redogöras för i det tredje kapitlet, vad som kan anses

20Se 1 kap. 10 § URL.
21Levin (2003), s. 326 f.
22Levin (2017), s. 103.
23Bengtsson (2008), s. 122.
24För vidare läsning om överlappande skyddsformer se exempelvis: Borgenhäll: ”Dubbelt och flerdub-

belt skydd – överlappande rättigheter angående bruksvaror” (2000); Kallifatides & Levin Immaterialrättsliga
överlappningar: uppsatser från kursen i Experimentell immaterialrätt våren 2000 (2001); Levin: ”Upphovsrättens
gränsytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten” (2003); Nordell: ”Skyddet för funktionellt be-
tingade utstyrslar” (2005); Bengtsson ”Det moderna marknadsrättsliga formskyddet” (2008); Skogström ”Mo-
debranschens behov av adekvat designskydd” (2010); Lidgard ”Swedish Copyright Evergreens Mini-Maglite?”
(2011); Levin ”Upphovsrätt som stöd och hinder för mönster, varumärke och firma” (2016).
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utgöra brukskonst, brukskonstskyddets bakgrund och rättsutveckling, och Svensk Forms Opi-

nionsnämnds roll för brukskonsten. I det fjärde kapitlet ska skyddsförutsättningarna för bruks-

konst analyseras, där verkshöjdskravet, det harmoniserade originalitetskriteriet, olika hjälp-

normer för verkshöjdsbedömningen, likhets- och skyddsomfångsbedömningen kommer att be-

handlas. I det femte kapitlet ska Mini Maglite-avgörandet25 och dess efterföljande praxis ingå-

ende studeras. Avslutningsvis ska framställningens frågeställningar analyseras och besvaras i

det sjätte kapitlet.

25NJA 2009 s. 159.



Kapitel 2

Upphovsrättens grunder

2.1 Introduktion

Den svenska upphovsrätten är grundlagsfäst genom 2 kap. 16 § regeringsformen (1974:152)

vari det stadgas att det ska finnas regler i lag om att författare, konstnärer och fotografer ska äga

rätt till sina verk.26 Upphovsrätten bygger på en rad rationella samhällshänsyn i kombination

med en önskan om ett effektivt skydd för upphovsmännens intressen. Dels syftar upphovsrätten

till att göra det möjligt för skapande personer att bli ansedda som upphovsmän, och dels att göra

det möjligt för dem att få inkomster från resultatet av sina skapande insatser.27 De rättspolitiska

skälen för ett lagstadgat skydd är flera. Ett av de viktigaste rättspolitiska argumenten är att

det stimulerar det andliga skapandet i samhället. Därigenom främjas framförallt den sociala,

kulturella och ekonomiska utvecklingen. Ett annat rättspolitiskt skäl är att upphovsrättssystemet

ger ett skydd för de investeringar som ofta behövs för produktion av material inom bland annat

kulturområdet. Ytterligare en aspekt är upphovsmannens ideella intressen av att bli nämnd i

samband med sitt verk och av att verket inte utnyttjas på ett oacceptabelt eller kränkande sätt.

Ensamrättsmodellen som grund tros ha en avgörande kulturstimulerande roll.28

26Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017), s. 31.
27Olsson (2015), s. 27 och 39.
28Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017), s. 36 f; Olsson & Rosén (2016), s. 23 f; Olsson (2015), s. 39 f.

8
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Den viktigaste lagstiftningen rörande upphovsrätt för svenskt vidkommande är URL.29 Det

finns ingen EU-förordning om gemensamt upphovsrättsligt skydd i EU.30 Däremot är den

svenska upphovsrättslagstiftningen starkt präglad av medlemskapet i EU, eftersom lagstiftning-

en har anpassats till innehållet i en rad direktiv på området. De ekonomiska rättigheterna är till

stor del harmoniserade inom EU och bestämmelserna i URL fick sin nuvarande utformning i

samband med att Infosocdirektivet31 införlivades år 2005. Den ideella rätten har inte genomgått

en egentlig harmonisering inom EU.32 Domstolarna är skyldiga att göra en direktivkonform

tolkning av den svenska lagen och vid en eventuell konflikt mellan nationell rätt och EU-rätt

har EU-rätten företräde.33

2.2 Skyddssubjekt, skyddsobjekt, skyddets uppkomst och var-

aktighet

Av 1 kap. 1 § URL framgår att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upp-

hovsrätt till verket. Av paragrafens bestämmelser framgår vem som skyddas av upphovsrätt,

skyddssubjektet, och vad som skyddas av upphovsrätt, skyddsobjektet.34 Upphovsrätten till ett

skyddat verk tillkommer upphovsmannen, det vill säga den som har skapat verket. Den ur-

sprunglige upphovsmannen till ett verk är alltid en fysisk person. En juridisk person anses

inte kapabel att skapa ett verk då upphovsrätten avser skydda mänskligt intellektuellt skapan-

de, därmed anses verk som har tillkommit med hjälpmedel såsom datorteknik skapade av den

som har använt sig av tekniken för att skapa ett alster.35 Flera personer kan samtidigt ha upp-

hovsrätt till ett och samma verk om personernas bidrag inte kan anses utgöra självständiga

verk. När det finns flera upphovsmän regleras det med gemensam upphovsrätt.36 När det gäller

29I anslutning till URL finns en upphovsrättsförordning (1993:1212) och en internationell upp-
hovsrättsförordning (1994:193).

30Malm (2016), s. 550.
31Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj om harmonisering av vissa aspekter av

upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.
32Olsson (2015), s. 22 och 88; Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 3 §,

Lexino 2016-12-30.
33Olsson (2015), s. 38.
34Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2016-12-29.
35Olsson (2015), s. 57 och 79.
36Se 1 kap. 6 § URL; Olsson (2015), s. 82; För vidare läsning om gemensam upphovsrätt se Levin (2017) s.

117-119.
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upphovsrätt till verk som tillkommit i samband med ett anställningsförhållande eller uppdrag

tillhör som huvudregel upphovsrätten den ursprunglige skaparen av verket. Upphovsrätten kan

sedan enligt avtal, exempelvis ett anställningsavtal, övergå till arbetsgivaren eller den som är

uppdragsgivare.37 När lagen talar om upphovsmannen åsyftas normalt både den ursprunglige

upphovsmannen samt den som rätten har övergått till.38

Upphovsrätten ger skydd åt litterära och konstnärliga verk och i paragrafen uppräknas vad som

ska förstås som sådana verk, däribland brukskonst i 1 kap. 1 § 1 st. 6 p. URL. Uppräkningen

utgör exempel och ämnar inte utgöra en uttömmande uppräkning av vad som kan anses utgöra

ett upphovsrättsskyddat verk. Vidare finns det ingen begränsning på det sätt vilket ett verk kan

komma till uttryck.39 Litterära och konstnärliga verk utgör i URL två huvudkategorier under

vilka de övriga i lagen nämnda verkskategorier är inordnade. Litterära verk är de beskrivande

verken som främst avser att förmedla någon form av information. Informationen kan framställas

i olika former och avser t.ex. skönlitteratur, föredrag, tidningsartiklar m.m. Konstnärliga verk

är alla de framställningar som skapas i syfte att nå en konstnärlig verkan, såsom alster av

brukskonst, sceniska verk, filmverk, musikaliska kompositioner m.m.40

Upphovsrätten ger inget skydd åt verkets så kallade ”innersta kärna”, det vill säga dess ämne,

motiv eller idé.41 Upphovsrätten är istället närmast att betraktas som ett formskydd där det som

skyddas är det sätt på vilket en idé eller ett ämne presenteras.42 Upphovsrätten ger därmed

skydd åt verkets konkreta form.43 Av central betydelse i bestämmelsen är ordet verk och med

verk avses ”[. . . ] ett alster av en andligt skapande verksamhet [. . . ]”.44 Med ordet verk följer

krav på att det alster av andligt skapande ska höja sig till en viss grad av självständighet och ori-

ginalitet.45 Kravet formuleras vanligen genom att ett alster ska ha en viss verkshöjd, alternativt

särprägel, för att omfattas av upphovsrättsligt skydd”46. Kravet framgår indirekt i URL genom

37Olsson (2015), s. 80; Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino
2016-12-29; Jfr 3 kap. 27 § URL.

38Levin (2017), s. 116.
39Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2016-12-29; SOU 1956:25

s. 69 f; Jfr 1 kap. 1 § 7 p. URL.
40SOU 1956:25 s. 65 f; Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017), s. 52; Olsson (2015), s. 48 f; Levin (2017),

s. 76 f.
41SOU 1956:25 s. 68.
42Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2016-12-29.
43Nordell (1997), s. 38.
44Olsson (2015), s. 48.
45SOU 1956:25 s. 66; Prop. 1960:17 s. 379.
46Se mer om verkshöjd i avsnitt 4.2.
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orden ”skapat” och ”verk”. Det kan i praktiken vara svårt att fastställa och som hjälpregel finns

det så kallade ”dubbelskapandekriteriet”47. Produkten ska ha en så unik prägel att två personer

oberoende av varandra inte skulle kunna skapa likadana verk.48 Vidare har EU-domstolen utta-

lat ett ”originalitetskriterium” som innebär att alstret ska vara upphovsmannens egen originella

skapelse, som ett avgörande krav för att upphovsrättsligt skydd ska uppstå.49

Det upphovsrättsliga skyddet uppstår i samma ögonblick som verket blir till, vilket gör det

till ett helt formlöst förfarande där ingen registrering krävs. Principen om att upphovsrätt ska

åtnjutas formlöst kommer från Bernkonventionen50 och är mycket viktig och värdefull för upp-

hovsmannen.51 Upphovsrätten ger ett tidsbegränsat skydd där upphovsrätten till ett verk gäller

under upphovsmannens livstid och därefter till utgången av det sjuttionde året efter upphovs-

mannens dödsår.52 Skyddstiden för verk enligt URL överstiger de krav som ställs enligt Bern-

konventionen, där en skyddstid om minst 50 år normalt ska gälla.53 Dessutom uppställs kortare

minimiperioder för vissa verkskategorier, däribland för alster av brukskonst54, om 25 år från

det att verket skapades. Ursprungligen motiverades den långa skyddstiden i URL med hänsyn

till upphovsmannens efterlevande. Sådana hänsynstaganden är aktuella även idag men främst

aktualiseras kommersiella intressen av långa skyddstider där intresset för säkra avtal och gott

investeringsskydd står i fokus.55

47Dubbelskapandekriteriet behandlas i avsnitt 4.6.
48Olsson (2015), s. 55.
49Mål C-5/08 Infopaq International A/S mot Danske Dagblades Forening p. 37; Se närmare angående det EU-

autonoma originalitetskravet i avsnitt 4.8.
50Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk tillkom redan 1886 och är ett internationellt

samarbete som administreras av den internationella organisationen WIPO (World Intellectual Property Organi-
zation). De stater som tillträtt Bernkonventionen bildar en union (Bernunionen) till skydd för upphovsrätt, där
huvudprincipen är att länderna som har tillträtt Bernkonventionen är skyldiga att ge skydd åt verk från andra
länder som också har tillträtt konventionen. Sverige har tagit del av Bernunionen sedan 1904. Läs mer i Levin
(2017), s. 43, 46 f, 73; Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017), s. 45; Olsson (2015), s. 358 ff.

51Levin (2017), s. 46 f och 73.
52Jfr 4 kap. 43 § 1 st. URL; Skyddstiden gäller även för alster av brukskonst, den förlängdes år 1970 från

10 år efter offentliggörande till att gälla lika länge som för andra verk, se avsnitt 3.2; Se mer om skyddstid i
EU-direktiven 93/98/EEG och 2011/77/EU.

53Se art. 7 Bernkonventionen.
54Se art. 7 p. 4 Bernkonventionen.
55Levin (2017), s. 220.
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2.3 Upphovsrättens ekonomiska och ideella innehåll

2.3.1 Ensamrättens innebörd

Upphovsrätten utgör en ensamrätt som ger upphovsmannen en uteslutande rätt56 att förfoga

över verket på vissa sätt. Upphovsmannen har en ensamrätt som innebär att det är förbjudet för

andra än upphovsmannen att utnyttja verket, såvida det inte sker med upphovsrättsinnehavarens

medgivande eller med stöd av särskild lagregel om inskränkningar57. Den upphovsrättsliga en-

samrätten ger två slag av befogenheter: (i) de ekonomiska och (ii) de ideella.58

2.3.2 Den ekonomiska rätten

Upphovsrättens ekonomiska innehåll framgår av 1 kap. 2 § URL. De rättigheter som anges i pa-

ragrafen är uttömmande, vilket innebär att befogenheter som faller utanför dessa inte kräver ett

tillstånd eller medgivande från upphovsrättsinnehavaren. Exempel på befogenheter som faller

utanför upphovsrättens relevans är att ta del av ett verk genom att enbart titta på eller lyss-

na till det.59 De grundläggande ekonomiska rättigheterna framgår av första stycket där upp-

hovsrätt ger en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att (i) framställa exemplar av

verket och (ii) göra det tillgängligt för allmänheten.60 I andra stycket finns det en definition

av exemplarframställningsrätten som anger att den omfattar varje direkt eller indirekt samt

tillfälligt eller permanent mångfaldigande, oavsett metod eller om det sker helt eller delvis.61

Det andra styckets formulering om exemplarframställningsrätten utgör ett tillägg till den ge-

nerella bestämmelsen som finns i det första stycket.62 I 2 kap. 12 § URL finns det en in-

skränkningsregel till exemplarframställningsrätten som stadgar att framställning av exemplar

56Se 1 kap. 2 § URL.
57En djupare redogörelse av upphovsrättens regler om inskränkningar och undantag från upphovsrätten kommer

inte att ges i den här framställningen.
58Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017), s. 73.
59Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2 §, Lexino 2016-12-30.
60Olsson (2015), s. 88.
61Jfr art. 2 Infosocdirektivet.
62Bestämmelsen kan ses som en klargörande utfyllnad i enlighet med art. 2 Infosocdirektivet, se prop.

2004/05:110 s. 55.
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för privat bruk är tillåtet. Det är dock aldrig tillåtet att för privat bruk låta en utomstående fram-

ställa bruksföremål.63 Begreppet ”bruksföremål” ska främst tolkas såsom brukskonst.64 Det

innebär att privatkopiering av brukskonstföremål är tillåtet enligt huvudregeln så länge ingen

utomstående anlitas för framställningen. Med utomstående ska förstås någon utanför familje-

och umgängeskretsen.65

Upphovsmannens rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten omfattar fyra olika förfog-

anden och framgår av 1 kap. 2 § 3 st. URL: en överföringsrätt, framföranderätt, visningsrätt

och spridningsrätt. Som allmänbeteckning brukas vanligen uttrycket ”förfoganderätt” för nyss

nämnda upphovsrättigheter.66 Den offentliga visningsrätten67 blir aktuell främst vid offentliga

utställningar av exempelvis bildkonstverk och rätten konsumeras normalt när ett konstverk har

överlåtits. Upphovsmannen till ett alster av brukskonst berörs främst av spridningsrätten68, där

exemplar massframställs i försäljningssyfte. Upphovsmannen råder då över möjligheten att ett

brukskonstverk framställs (exemplarframställningsrätten) samt vad som händer med det sena-

re (spridningsrätten). Spridningsrätten kompletterar då exemplarframställningsrätten.69 När ett

exemplar av brukskonst är utgivet70 förlorar normalt upphovsrättsinnehavaren kontrollen över

dess vidare vägar och utnyttjanden. Därtill blir regeln om konsumtion av spridningsrätten ak-

tuell i 2 kap. 19 § URL.71 Den exklusiva spridningsrätten går förlorad och det står den som

förvärvat exemplaret fritt att sprida det vidare.72 Konsumtionsregeln är regional och gäller en-

bart exemplar som överlåtits inom EES.73

632 kap. 12 § 3 st. 2 p. URL.
64Olsson & Rosén (2016), s. 148.
65Olsson (2015), s. 150.
66Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017), s. 79.
671 kap. 2 § 3 st. 3 p. URL.
681 kap. 2 § 3 st. 4 p. URL; Jfr art. 4 Infosocdirektivet.
69Levin (2017), s. 141.
701 kap. 8 § 2 st. URL.
71Jfr art. 4.2 Infosocdirektivet.
72Notera att konsumtionsreglerna alltid gäller exemplar, aldrig verk.
73Levin (2017), s. 143; Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 19 §, Lexino

2016-01-01.
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2.3.3 Den ideella rätten

Utöver upphovsmannens ekonomiska intressen tillgodoser upphovsrätten även upphovsman-

nens ideella intressen.74 I motiven till URL beskrivs den ideella rätten som ett hänsynstagande

till upphovsmannens personliga och ideella intressen för sitt verk. Till grund för varje upp-

hovsrättsligt verk finns en mänsklig aktivitet där skaparen har investerat sin personliga prägel

och erfarenhet. Som ett resultat skapas ett känslomässigt band i förhållande till verket, ett sam-

band som sällan uppkommer på andra områden i arbetslivet.75 Det känslomässiga samband

som knyts till verket och de ideella intressen som följer därom skyddas främst genom 1 kap. 3 §

URL. Det handlar om en icke överlåtbar moralisk rätt och i paragrafen finns två huvudelement:

(i) namnangivelserätten och (ii) respekträtten.76

Rätten att bli namngiven framgår av paragrafens första stycke och enligt huvudregeln ska upp-

hovsmannens namn anges när exemplar av verket framställs och i samband med att verket

överförs, sprids eller visas. Det vill säga när någon av de ekonomiska rättigheterna tas i an-

språk. Namnangivelserätten omfattar i allra högsta grad upphovsmän till alster av brukskonst

då regeln som utgångspunkt gäller alla typer av upphovsmän och alla slag av verk.77 Samtidigt

stadgas det att upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver. Det

innebär att det finns situationer där det inte är nödvändigt att namnet anges.78 I motiven till

URL ges det exempel på tillfällen när upphovsmannen knappast har något intresse av att regeln

iakttas. Som exempel ges bland annat när det gäller konstindustriella glasprodukter, då det av

tekniska skäl kan vara förenat med svårigheter att tillgodose upphovsmannens anspråk att anges

på exemplar av verk.79

Respekträtten framgår av paragrafens andra stycke vilken ger upphovsmannen rätt att motsätta

sig vissa typer av handlingar gällande ett skyddat verk. Reglerna tar sikte på de situationer där

verket t.ex. återges i ett vanställt skick eller som på annat sätt skulle innebära en kränkning för

upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. Situationer som blir aktuel-

la gäller för två typer av handlingar: (i) ändringar i verket och (ii) då verket görs tillgängligt för

74Olsson (2015), s. 87.
75SOU 1956:25 s. 85.
76Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017), s. 97 f.
77Olsson & Rosén (2016), s. 94 f.
78Olsson (2015), s. 124.
79SOU 1956:25 s. 116; Levin (2017), s. 161.
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allmänheten.80 Respekträtten utgår från upphovsmannens synpunkt där ändringar i ett verk kan

innebära ett angrepp mot verkets integritet och kränka den känsla som upphovsmannen hyser

för sitt verk trots att det i andras ögon kan ses som en ringa ändring som knappast kan skada

upphovsmannens anseende.81 Huruvida en kränkning föreligger ska ses från upphovsmannens

synpunkt men med en objektiv bedömningsgrund.82 Ändringsförbudet gäller inte i förhållande

till ägare av bruksföremål, 2 kap. 26 c § URL. Det innebär att ägaren till ett alster av bruks-

konst har rätt att ändra exemplaret utan upphovsmannens samtycke. Bestämmelsen finns av

rent praktiska skäl och är resultatet av en intresseavvägning mellan äganderätten å ena sidan

och upphovsrätten å den andra sidan. Bestämmelsen utgör ett ingrepp i den rätt upphovsman-

nen vanligen har till bearbetning av sitt verk och åsidosätter den ideella rätten.83

Som det nämndes inledningsvis är den ideella rätten inte möjlig att överlåta. Däremot kan den

ideella rätten efterges i viss utsträckning.84 Ett generellt avstående från den ideella rätten är inte

bindande vilket betyder att den ideella rätten alltid kvarstår hos upphovsmannen när rätten till

verket överlåts. Däremot är det möjligt med en eftergift av den ideella rätten som inte avser ett

generellt avstående.85

2.4 Intrång i ensamrätten

Upphovsrätten utgör som det tidigare har nämnts en ensamrätt som enligt 1 kap. 2 § 1 st. URL

ger upphovsrättsinnehavaren en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa

exemplar av det samt genom att göra det tillgängligt för allmänheten. Skulle någon annan än

den rättmätige upphovsrättsinnehavaren vidta handling inom ensamrättens gränser antingen (i)

utan dennes tillstånd eller (ii) utan stöd av inskränkningsbestämmelse utgör det ett intrång i

upphovsrätten.86 Det är reglerna i 1 kap. och 2 kap. URL som tillsammans bestämmer gränserna

för upphovsmannens rättigheter till sitt verk.87

80Olsson & Rosén (2016), s. 96; SOU 1956:25 s. 121.
81SOU 1956:25 s. 122.
82Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 3 §, Lexino 2016-12-30.
83Olsson & Rosén (2016), s. 219.
841 kap. 3 § 3 st. URL.
85Olsson (2015), s. 132 f.
86Levin (2017), s. 174.
87Olsson (2015), s. 256.
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Ensamrätten omfattar även verket i ändrat eller bearbetat skick. Det är samtidigt möjligt att

åstadkomma ett nytt självständigt verk under inspiration av ett äldre verk enligt 1 kap. 4 § 2

st. URL. Jämfört med en bearbetning där originalverkets inre form, dess individualitet, behålls

oförändrad tar nämnda paragraf sikte på de situationer där det gamla verket helt träder i bak-

grunden. Det framgår egentligen redan av 1 kap. 1 § URL men regeln är införd för tydlighetens

skull och tydliggör även att det upphovsrättsliga skyddet inte utgör ett idéskydd.88 Svårigheten

ligger i bedömningen av om ett verk utgör just en bearbetning som omfattas av ensamrätten

och vad som är möjligt att utnyttja utan att det utgör intrång i det inspirerande verket. Det är

en svår gränsdragning och en bedömning får göras i det enskilda fallet huruvida det utgör in-

trång eller inte. Särskilt svår är gränsdragningen gällande brukskonst. Generellt kan det sägas att

skyddsomfånget för brukskonst ofta avgränsas relativt snävt vilket följaktligen främst ger skydd

mot mer eller mindre identiska efterbildningar. Bedömning av påstått upphovsrättsintrång är en

blandning av estetisk och juridisk uppfattning där det görs en likhetsbedömning av det ur-

sprungliga verket och den påstådda efterbildningen. I slutändan är det helhetsintrycket som blir

avgörande.89 Görs bedömningen att det påstått intrångsgörande verket faller inom ensamrätten

kan det upphovsrättsliga sanktionssystemet bli aktuellt.90

88SOU 1956:25 s. 136.
89Levin (2017), s. 174 och 187 f.
90Olsson (2015), s. 256.



Kapitel 3

Upphovsrättsligt brukskonstskydd

3.1 Introduktion

Brukskonst betraktas i lagens mening som ett skyddsvärt konstnärligt verk och anges som skyd-

dad verkskategori i exemplifieringen i 1 kap. 1 § 1 st. 6 p. URL. Som exempel på olika former

av brukskonst anges i motiven framställning av glas, keramik, porslin, textilier och modeva-

ror, inklusive beklädnadsartiklar och vävnader, möbler, tapeter, juvelerararbeten m.m. För att

åskådliggöra vad som kan utgöra brukskonst kan det kallas nyttokonst, det vill säga när fram-

ställningar har ett nyttosyfte vid sidan av det konstnärliga.91

En följd av att brukskonst utgör nyttoföremål, där uttrycket i stor utsträckning är beroende av

nyttoföremålet, är att variationsmöjligheterna blir väsentligen begränsade.92 Utmärkande för

brukskonsten är föremålens funktionella egenskaper som möjliggör att de utnyttjas för mer

eller mindre praktiska ändamål. Samtidigt som möbler och andra bruksföremål ofta formges

med funktion i fokus ingår fria element i själva utformningen, där resultatet kan bli ett alster

som förenar skönhet med funktion.93 Ibland överväger det funktionella och ibland det estetiska,

och ofta är formgivningen en integrerad del av funktionen. En brosch och en prydnadsvas kan

utgöra exempel på brukskonst där den praktiska funktionen är högst obetydlig och där den

estetiska funktionen är klart framträdande. Vanligen går det inte att särskilja det funktionella

91SOU 1956:25 s. 76 och 79; Nordell (1997), s. 31.
92Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2016-12-29.
93Nordell (1997), s. 134 f.
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från det estetiska. Vidare går det inte att göra en fast avgränsning för vad som kan räknas som

brukskonst. Det som tidigare uppfattades som enbart nyttobetonade produkter kan idag ha en

allt större betoning på estetik vid utformningen. Exempelvis kan leksaker, hushållsapparater,

båtar och telefoner utgöra alster av brukskonst. Idag sker det knappast någon tillverkning av

konsumentvaror utan en medveten formgivning.94

Just ordet brukskonst infördes i lagen år 1970 och ersatte de tidigare termerna konstindustri

och konsthantverk. Brukskonst kan ses som ett samlingsbegrepp som inbegriper de båda ter-

merna, där ändring av term endast var redaktionell. Med en inte helt definierbar gräns termerna

emellan, som visserligen i rättstillämpning saknade betydelse, avsågs med konstindustri in-

dustridesign, det vill säga bruksföremål som främst var industriellt serietillverkade, och med

konsthantverk avsågs unika bruksföremål, helt eller delvis handgjorda i ett exemplar.95

Brukskonstområdet utgör traditionellt sett ett problematiskt område inom upphovsrätten på

grund av osäkerhet kring hur skyddet ska avgränsas på bästa sätt. Samtidigt är brukskonst-

området föränderligt över tid och beroende av vad som uppfattas som just konst och konst-

närligt.96 Behovet av ett effektivt rättsskydd för brukskonst kan tyckas uppenbart såväl estetiskt

som kommersiellt. Ett alltför omfattande skydd skulle dock kunna komma i konflikt med beho-

vet av en effektiv konkurrens.97 Vid bedömning av upphovsrättsligt skydd för alster av bruks-

konst är frågan om det estetiska ska uppfattas som ett tillräckligt uttryck för upphovsmannens

individualitet och anses uppnå den grad av självständighet och originalitet som krävs. Den este-

tik som åsyftas, överhuvudtaget sinnligt förnimbar påverkan, ska inte beblandas med vardags-

språkets uppfattning som ”vacker”, ”skön”, eller ”tilltalande”, som ger uttryck för en subjektiv

bedömning, då de krav som uppställs för upphovsrättsligt skydd inte innebär en konstnärlig

värdesättning.98

94Levin (1984), s. 24 och 34; Essén & Sterner (1971), s. 212.
95Nordell (1997), s. 134; Ivanov (2004), s. 37.
96Levin (2017), s. 101.
97Levin (2017), s. 103.
98SOU 1956:25 s. 66; Levin (1984), s. 76.
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3.2 Bakgrund och rättsutveckling

Skydd för alster av brukskonst har i den svenska rätten sin begynnelse i 1914 års sakkun-

nigförslag till bland annat lag om rätt till verk av bildande konst. I motiven ansågs det vara

av kulturintresse att sörja för rättsskydd på brukskonstområdet och det föreslogs att alster av

konsthantverk och konstindustri uttryckligen skulle hänföras till de verk som omfattades av den

konstnärliga auktorrätten99. Samma skyddstid föreslogs gälla för samtliga konstkategorier, det

vill säga intill utgången av femtionde året efter det konstnären avlidit. De sakkunnigas förslag

uteslöts sedermera från propositionen som följde med huvudsaklig motivering att intresset för

skydd endast förelåg inom hantverket och vissa delar av industrin. Det angavs att alster av

konsthantverk och konstindustri uttryckligen skulle undantas från upphovsrättsligt skydd i den

nya konstverkslagen.100

Några år senare lyftes frågan om skydd för brukskonst återigen, på initiativ av dåvarande

Svenska Slöjdföreningen, med slutresultatet att brukskonst för första gången bereddes upp-

hovsrättsligt skydd enligt svensk rätt.101 Genom 1926 års lag kom därmed alster av konsthant-

verk och konstindustri, beklädnadsartiklar och vävnader avsedda för dylika artiklar undantagna,

att hänföras till verk av bildande konst enligt 1919 års lag, och med en skyddstid om tio år ef-

ter offentliggörandet. Det vill säga väsentligen kortare än den skyddstid som gällde för övriga

konstkategorier: 30 år från upphovsmannens dödsår. Som anledning angavs det vara olämpligt

från samhällssynpunkt att ge upphovsrättsinnehavare uteslutande rätt att mångfaldiga ett alster

under så lång tid som gällde för övriga konstverk. Det skulle inte medföra någon olägenhet

med kort skyddstid då behovet av skydd mot efterbildning endast ansågs föreligga under en

begränsad tid, ett behov som inte kunde ställas i beroende av upphovsmannens livstid. Det

ansågs viktigt att utomstående med lätthet skulle kunna utröna huruvida det upphovsrättsliga

skyddet för ett brukskonstverk hade upphört eller inte. Det gavs ingen egentlig definition av vad

som skulle anses utgöra konstindustri och konsthantverk. Det lämnades till domstol att avgöra

i varje enskilt fall och som ledning angavs det att brukskonst i mer eller mindre övervägande

grad skulle avse ett praktiskt ändamål. Det krav som uppställdes för verk av bildande konst

var att det genom individuell formgivning skulle syfta till en estetisk verkan. Upphovsrättsligt

99Nationalencyklopedin ”auktorrätt”: auktorrätt är detsamma som upphovsrätt.
100SOU 1965:61 s. 176 f.
101Levin (1984), s. 288.
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skydd skulle endast ges för de alster av brukskonst som genom upphovsmannens skapande

verksamhet gestaltats i en konstnärlig form, det krävdes så kallad konstnärlig originalitet.102

För hjälp med bedömningen rekommenderades domstolarna att vända sig till Akademien för

de fria konsterna.103

Det skulle visa sig att domstolarna till en början hade svårt att acceptera och medge upp-

hovsrättsligt skydd för den moderna och allt mer funktionsinriktade brukskonsten. Ett genom-

brott för brukskonstskyddet anses vara ett rättsfall från år 1931 där graverade Orreforsglas104

rubricerades såsom alster av konsthantverk och konstindustri.105 Det ställdes till en början myc-

ket stränga krav på konstnärlighet och individualitet men så småningom kom de stränga kraven

att luckras upp och domstolarnas bedömning blev mildare. Det kan förklaras med att Sverige

fram till år 1970 saknade en generellt omfattande mönsterskyddslag och det ansågs därför orim-

ligt att de alster som uppnådde viss konstnärlig individualitet skulle stå helt fria att efterbilda.

Samtidigt var skyddet för konstindustri och konsthantverk endast tioårigt vilket också bidrog

till en generös bedömning hos domstolarna.106 Följaktligen utvecklades ett förhållandevis lågt

ställt verkshöjdskrav. Det framgår av tre uppmärksammade avgöranden där Högsta domstolen

förklarade att Ruda-stolen107, String-hyllan108 och Luxus-spegeln109 var skyddade enligt 1919

års lag.110

När 1960 års upphovsrättslag skulle införas fördes en livlig debatt hur brukskonstskyddet skul-

le utformas. Det ansågs viktigt att förhållandet mellan mönsterrätten och upphovsrätten skulle

tas i beaktande. Därför var det angeläget att invänta färdigställandet av mönsterrättens översyn

innan slutlig ståndpunkt skulle företas angående skydd för alster av konstindustri och konst-

hantverk. Den huvudsakliga ändring som inledningsvis gjordes i URL beträffande brukskonst

var att ta bort det tidigare undantaget för beklädnadsartiklar och vävnader avsedda för dyli-

ka artiklar. Den allmänna skyddstiden för verk av upphovsrätt utökades från 30 till 50 år ef-

ter upphovsmannens dödsår. Förutom en allmän förstärkning av det upphovsrättsliga skyddet

102SOU 1965:61 s. 178; Prop. 1960:17 s. 219.
103Levin (1987), s. 318.
104NJA 1931 s. 506.
105Levin (1984), s. 289.
106Levin (2017), s. 101.
107NJA 1958 s. 68.
108NJA 1962 s. 750.
109NJA 1964 s. 532.
110SOU 1965:61 s. 210 f; Levin (1984), s. 289.
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angavs som anledning en strävan efter en enhetlig nordisk skyddstid för upphovsrätt. Dess-

utom betonades det faktum att det inom Bernunionen som norm godtagits en skyddstid om 50

år. Beträffande skyddstiden för brukskonstalster skulle den tioåriga skyddstiden, i väntan på

mönsterskyddsutredningens färdigställande, tillsvidare alltjämt vara gällande. I samband med

det infördes en särskild övergångsbestämmelse i URL som skulle tillgodose rättigheterna till de

alster av konsthantverk och konstindustri vars tioåriga skyddstid skulle upphöra vid utgången

av något av åren 1960-1970 till att gälla intill utgången av år 1971.111

I samband med införandet av mönsterskyddslagen (1970:485) hade mönsterskyddsutredningen

som en uppgift att utreda det upphovsrättsliga skyddet för konsthantverk och konstindustri.

Uppdraget gällde i första hand skyddstiden men omfattade även en samlad bedömning av det

upphovsrättsliga skyddet för brukskonst.112 Utöver att den nya termen brukskonst infördes re-

sulterade utredningen i att brukskonst fick en med övriga konstverk likalydande skyddstid:

intill utgången av femtionde (numera sjuttionde) året efter upphovsmannens dödsår. Skälen

till utökad skyddstid för brukskonst var desamma som gavs till att utöka den för upphovsrätten

allmänna skyddstiden. Därtill ansågs det att av principiella skäl, och med hänsyn till att gränsen

mellan de olika konstarterna i praktiken är flytande, inte bör göras någon skillnad i skydds-

hänseende mellan brukskonst och annan konst.113 Med den förlängda skyddstiden ansågs det

lämpligt att ersätta det tidigare lågt ställda verkshöjdskravet med skärpta krav med anledning av

att de produkter som därmed skulle lämnas utanför det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst

i stor utsträckning skulle kunna beredas mönsterskydd. Alster av brukskonst skulle skyddas

enligt samma principer som övriga konstnärliga verk och önskvärt var att endast den mest

kvalificerade brukskonsten i framtiden skulle få upphovsrättsligt skydd.114 Det angavs vara

svårt att ge generella riktlinjer för hur eller var gränsen skulle dras. Syftet att så långt som

möjligt undgå riskerna för dubbelskapande inom det upphovsrättsliga skyddsområdet skulle

vara allmänt vägledande. Som en vägledande hjälpnorm och princip angavs det så kallade

”dubbelskapandekriteriet”115. Samtidigt uppmanades det till att visa jämförelsevis stor gene-

rositet beträffande vissa typer av brukskonst där variationsmöjligheterna är särskilt begränsade.

111Prop. 1960:17 s. 2, 16, 43, 219-221 och 223; Essén & Sterner (1971), s. 210 och 214; Levin (1987), s. 321.
112SOU 1965:61 s. 203.
113Prop. 1969:168 s. 134.
114SOU 1965:61 s. 180 och 210 f; Essén & Sterner (1971), s. 225 f; Levin (1984), s. 292-295.
115Se avsnitt 4.6.



22

Vad den nya verkshöjdsbedömningen för brukskonst skulle innebära exemplifierades i moti-

ven med en negativ avgränsning: de tre brukskonstverken116, som gav uttryck för lågt ställt

verkshöjdskrav, skulle i fortsättningen inte motsvara det nya skärpta verkshöjdskravet. Det

angavs att för alster av denna karaktär skulle istället mönsterrätten utgöra en lämplig skydds-

form.117

3.3 Svensk Forms Opinionsnämnd

Som det tidigare har nämnts uppkommer upphovsrättsligt skydd för brukskonst formlöst ut-

an registrering. Därmed får frågan om förekomst av upphovsrättsligt skydd och intrång prövas

i varje enskilt fall vid allmän domstol. Gällande alster av brukskonst gör sig behovet av sak-

kunnigutlåtande inom rättstillämpningen särskilt påtagligt.118 Svensk Forms Opinionsnämnd119

utgör det sakkunnigorgan som anlitas av domstolar, åklagare och enskilda.120 Opinionsnämnden

har enligt stadgarna121 till uppgift att som opartiskt organ yttra sig om upphovsrättsligt skydd för

brukskonst.122 Opinionsnämnden utses av Svensk Forms styrelse och ska bestå av en ordförande

med domarerfarenhet och sju ledamöter med sakkunskap inom formgivningens område.123 Opi-

nionsnämnden har varit verksam sedan år 1926, det vill säga lika länge som alster av brukskonst

kunnat skyddas upphovsrättsligt, och sedan år 1953 bedrivs verksamheten under domstolslik-

nande former.124 Som en följd av en domstolsliknande verksamhet började Opinionsnämndens

yttranden ges ut i bundna volymer.125

Opinionsnämnden är en hedersdomstol vars yttranden kan studeras vid sidan om domstols-

praxis och som kan ge en ungefärlig bild av rättsläget. Framförallt kan yttrandena ge en bild

av brukskonstområdets utveckling.126 Viktigt att understryka är att Opinionsnämnden inte är en

116NJA 1958 s. 68; NJA 1962 s. 750; NJA 1964 s. 532.
117Prop. 1969:168 s. 135 f.
118Föreningen Svensk form. Opinionsnämnden (2001), s. 5 och 115; Nordell (1990) i NIR, s. 581 f.
119Fram till år 1976 gick föreningen under namnet Svenska Slöjdföreningens Opinionsnämnd.
120SOU 1965:61 s. 212; Prop. 1969:168 s. 136.
121Föreningen Svensk Forms Opinionsnämnds stadgar antagna den 1 oktober 1979, senast reviderade 1 septem-

ber 2006.
122Svensk Forms Opinionsnämnds stadgar 1 §.
123Svensk Forms Opinionsnämnds stadgar 4 §.
124Levin (1987), s. 315.
125Adamsson (2004), s. 46; Numera publiceras Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden på Infotorgjuridik.se.
126Levin (2017), s. 102.
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domstol trots att verksamheten sker under domstolsliknande former. Generellt sett avges fyra

till sex yttranden per år och som utgångspunkt är alla handlingar och yttranden offentliga såvida

en part inte begär sekretess.127 Vid enpartsmål begärs regelmässigt sekretess vilket kan anses

vara en självklarhet då en enskild part knappast har ett intresse av att ärendet offentliggörs.

Framförallt eftersom parten inte i förväg kan veta om yttrandet kommer neka den egna pro-

dukten ett upphovsrättsligt skydd eller inte. Från utomståendes synpunkt är det en beklaglig

utveckling att många ärenden är sekretessbelagda. Samtidigt ska det erinras om att många ytt-

randen, där upphovsrättsligt skydd ansetts föreligga, i slutändan blir offentliga i samband med

att de åberopas inför domstol.128 Den anmälande parten har samtidigt en möjlighet att när som

helst häva sekretessen. Det leder lätt in tanken på att tro att samtliga ickeoffentliga ärenden,

vars sekretess inte hävs, skulle avse ett negativt utfall vad gäller upphovsrättsligt skydd. Det är

en felaktig slutsats samtidigt som det öppnar för spekulationer.129

Opinionsnämndens roll som sakkunnigorgan kom i blåsväder efter ett uppmärksammat mål från

år 1994, i det så kallade Smultron-målet.130 Smultron-målet var det första målet i Högsta dom-

stolen sedan år 1970 som gällde upphovsrättsligt brukskonstskydd.131 Anmärkningsvärt var att

det i domskälen inte nämndes att Opinionsnämndens yttrande överhuvudtaget hade tagits med

i beaktande, trots att Högsta domstolen hade begärt ett yttrande. Ännu mer anmärkningsvärt

är det att Högsta domstolen trots detta gjorde samma bedömning i verkshöjdsfrågan som Opi-

nionsnämnden gjorde. Däremot gjordes inte samma bedömning i intrångsfrågan.132 I samband

med Smultron-målet har det riktats stark kritik mot Högsta domstolen. Bland annat ansågs

domskälen i viss mån vara förvirrande och knappast ge den vägledning inför framtida bruks-

konstmål som önskat. Stark kritik har även uttalats mot Opinionsnämnden i dess framtida roll

som sakkunnigorgan. Framförallt till följd av det faktum att Opinionsnämndens yttrande inte

med ett ord nämndes i domskälen, men även på grund av att dess yttrande i intrångsfrågan helt

ansågs gå utöver Opinionsnämndens kompetens.133 Som en motpol till den hårda kritiken har

det bland annat framförts att Opinionsnämnden och verksamheter av liknande slag, precis som

en underdomstol, får räkna med att den instans som slutligen har att döma i ett mål kan komma

127Adamsson (2016), s. 20 och 22.
128Adamsson (2004), s. 47.
129Adamsson (2016), s. 22 f.
130NJA 1994 s. 74; Nordell (1997), s. 141.
131Karnell (1994), s. 85.
132Bengtsson (2005), s. 524.
133Karnell (1994), s. 86 f.
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att göra en annan bedömning.134 Vidare har det angetts att det vore att gå för långt att helt frånta

Opinionsnämndens kompetens att bedöma intrångsfrågor.135

En övervägande stor andel av Opinionsnämndens yttranden avser numera enpartsärenden. Vid

enpartsmål har Opinionsnämnden som uppgift att avge yttrande om upphovsrättsligt skydd

föreligger och vid yttrande i tvistefrågor mellan parter innefattas det även en prövning om in-

trång när upphovsrättsligt skydd anses föreligga.136 Stor vikt bör fästas vid Opinionsnämndens

yttranden, särskilt vad gäller uttalanden i verkshöjdsfrågan.137 Intrångsbedömningen hos Opi-

nionsnämnden ska inte likställas med den utförliga intrångsbedömning som sker i domstol.138

I de mål där Opinionsnämnden avgivit yttranden följer domstolarna i mycket stor utsträckning

vad Opinionsnämnden säger ifråga om det föreligger upphovsrättsligt skydd för verk av bruks-

konst. Opinionsnämndens bedömning i verkshöjdsfrågan får i stor utsträckning betraktas som

ett mycket starkt förhandsbesked.139

134Uggla (1994), s. 362.
135Nordell (1997), s. 243.
136Adamsson (2016), s. 22.
137Bernitz (1994), s. 359; Bengtsson (2005), s. 516.
138Opinionsnämndens yttrande nr 291; Adamsson (2016), s. 28.
139Bengtsson (2005), s. 524 f.



Kapitel 4

Skyddsförutsättningar för brukskonst

4.1 Introduktion

Som ett genomgående drag i upphovsrättens historia har det gått att utläsa att ju mer användbart

och viktigt ett verk har varit i det dagliga livet, i desto mindre grad har det ansetts vara möjligt

att det ska kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd.140 I motiven till URL uppställs det för upp-

hovsrättsligt skydd krav på ett verks originalitet och självständighet samt att verket ska vara ett

resultat av en individuell andlig skapande verksamhet.141 Kraven för ett upphovsrättsligt skydd

är generellt sett lågt ställda.142 Samtidigt är det ofta svårt att avgöra vad som kvalificerar för

ensamrätt och en bedömning får ske i det enskilda fallet. Varken lagtext eller förarbeten ger

en konkret vägledning för hur bedömningen ska ske. Vägledning får ske med utgångspunkt

från de bakomliggande motiven till URL, nationell och internationell upphovsrättslig tradition

och rättspraxis.143 Sedan mönsterskyddslagens ikraftträdande år 1970 har det meddelats fyra

brukskonstavgöranden som har rört: textilmönster i Smultron-målet144, modeprodukt i Tunika-

fallet145, porslinsdekor i Hackman-målet146 och ficklampa i Mini Maglite-avgörandet147.

140Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 32.
141SOU 1956:25 s. 66 f och 133.
142Calissendorff (2001), s. 541.
143Levin (2017), s. 81.
144NJA 1994 s. 74.
145NJA 1995 s. 164.
146NJA 1995 s. 631.
147NJA 2009 s. 159.
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Vilka egenskaper som behövs för att ett alster ska vara upphovsrättsligt skyddsvärt har genom

tiderna flitigt diskuterats i doktrin. Ett verk ska anses ha något utöver det vanliga för att göra

det unikt. Verkshöjd är den term som används som beteckning på bland annat den grad av ori-

ginalitet som krävs för upphovsrättsligt skydd.148 Begreppet verkshöjd anses neutralt och stå i

bra överensstämmelse med patenträttens ”uppfinningshöjd” som avser den nedre gränsen för

skydd. Verkshöjd tar därmed sikte på den höjd som erfordras för skydd, vilket anses medföra

att det inte går att tala om låg respektive hög verkshöjd.149 Vad begreppet verkshöjd faktiskt

innebär framgår alltså inte av lagtext eller förarbeten utan det ligger inbäddat i ”skapat” och

”verk”.150 Verkshöjd är en sammanfattande term för de krav som ställs på att ett verk ska skyd-

das upphovsrättsligt. En alternativ term i den svenska terminologin är särprägel som ibland

används av domstolarna. Det finns ett EU-harmoniserat originalitetskrav för upphovsrättsligt

skydd som motsvarar begreppet verkshöjd. Originalitetskravet är ett uttryck som står för en

oklar kompromiss mellan de olika originalitetsbegrepp som finns i EU-länderna, och det ska

inte finnas anledning att anta att det svenska användandet av verkshöjd eller särprägel avser

något annat än det harmoniserade originalitetskravet.151

4.2 Verkshöjdskravet

4.2.1 Andligt skapande

I förarbeten uppställs det ett krav på att ett skyddsvärt verk ska vara ett resultat av ett and-

ligt arbete. Därtill understryks vikten av att den andliga verksamheten är skapande. De alster

som är ett resultat av en rent mekanisk verksamhet och som inte bär prägel av andligt skapan-

de kan inte skyddas såsom upphovsrättsligt verk.152 Numera anses det egendomligt att såsom

förutsättning för upphovsrättsligt skydd ställa upp krav på andligt skapande.153 Andligt ska-

pande har sin utgångspunkt från gammal naturrättslig uppfattning att skapande verksamhet

148Begreppet ”verkshöjd” introducerades av Seve Ljungman, se Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upp-
hovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 28.

149Ljungman (1970), s. 32.
150Olsson (2015), s. 55; 1 kap. 1 § URL.
151Bernitz, Pehrson, Rosén & Sandgren (2017), s. 57; Angående användning av begreppet ”särprägel” se exem-

pelvis NJA 1994 s. 74; Se mer om det harmoniserade originalitetskravet i avsnitt 4.8.
152SOU 1956:25 s. 66 f och 133; Prop. 1969:168 s. 49.
153Ljungman (1970), s. 32.
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skulle vara gudomligt sanktionerat. Det är en förlegad syn i det svenska samhället och det är

anmärkningsvärt att det så sent som år 1985 uttalades krav om ”individuellt andligt skapande” i

en upphovsrättsutredning154 för datorprogram. Kravet på den skapande verksamheten i sig har

kritiserats med att det knappast är handlingen att skapa som utgör en förutsättning för vad som

kan skyddas upphovsrättsligt, om än på grundläggande nivå.155

Enligt motiven till URL är ordet ”skapat” av avgörande betydelse för upphovsrättsligt skydd.

Bakom ett skyddsvärt verk ska det ligga en skapande insats. Samtidigt understryks vikten av att

inte tolka kravet för strängt då det är tillåtet att skapa under inspiration. Ett direkt återskapande

av ett tidigare verk medför dock aldrig upphovsrättsligt skydd, oavsett om alstret under inspira-

tion är upphovsrättsligt skyddat eller inte.156 I Mini Maglite-avgörandet anförs det som exempel

att det vid formgivningen av en ficklampa typiskt sett inte rör sig om samma obundna skapande

som i den rena bildkonstverksamheten.157

I motiven föreslogs det ursprungligen att ordet skapa även skulle ingå i 1 kap. 4 § 2 st. URL. Or-

det skapa kom dock att ersättas av ordet ”åstadkommit” med motiveringen att det redan genom

verbet skapa i 1 § ingår att verket uppfyller kravet på självständighet och originalitet. Eftersom

kravet på självständighet uttryckligen framgår i 4 § ansågs ordet skapa inte behövas.158 Att en

upprepning av ordet skapa, som motiveringen föreslår, skulle utgöra en tautologi har ansetts

vara långsökt.159 Beträffande brukskonstalster kan det tyckas uppenbart att det är ett resultat av

skapande. Skapandekravet anses uppfyllt så länge inte brukskonstalstrets funktionella ändamål

tar över i den mening att det funktionella är avgörande för alstrets form.160 I ett yttrande från

Opinionsnämnden anges formgivningen av den så kallade Betesboxen vara resultatet av en be-

tydande arbetsinsats, samtidigt som Betesboxen inte anses uppfylla kraven för upphovsrättsligt

skydd bland annat på grund av att formgivningen är så starkt betingad av den eftersträvade

funktionen.161

154SOU 1985:51 s. 89.
155Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 34 f.
156SOU 1956:25 s. 66 f.
157NJA 2009 s. 159, s. 179.
158Prop. 1960:17 s. 379.
159Ljungman (1970), s. 27; Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 35.
160Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 94.
161Opinionsnämndens yttrande nr 306.
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4.2.2 Individualitet

I motiven framgår det att verket ska ge uttryck för upphovsmannens individualitet.162 Det finns

betydande svårigheter att försöka utreda skillnaden mellan individualitet och självständighet.163

Individualitetskravet anses vara ett vagt och oenhetligt uttryck som medför risker för oklarhet.

Hur ett konstverk ska anses uttrycka viss individualitet kan tolkas som att det antingen (i)

medför ett slags idéskydd där upphovsmannens tidigare verk ska jämföras ifråga om stil och

manér, eller att (ii) ”individuellt” ska jämställas med ”unikt”.164 I tidigare rättsvetenskap ansågs

individualitetskravet medföra ett skydd för verkets inre form. Som det tidigare har nämnts är

dagens upphovsrätt ett slags formskydd och i motiven framhålls att den teknik, stildrag och

manér som är karaktäristiska för en upphovsman inte är föremål för upphovsrätt.165 Mest troligt

ska individualitetskravet tolkas i vilken mån ett verk är präglat av en personligt skapad insats.166

Individualitetskravet jämställs med kravet på självständighet och originalitet.167 I yttranden från

Opinionsnämnden har det lagts stor vikt vid individualitetskriteriet och då ofta knutits samman

med kravet på självständighet.168 I det yttrande som tidigare nämndes angående Betesboxen

anges det att upphovsrättsligt skydd saknas även till följd av att helhetsintrycket inte ger den

konstnärliga individualitet som krävs.169 I Mini Maglite-avgörandet anförs det att ficklampan

är ett resultat av en ”individuell formgivning av produkten”.170

4.2.3 Självständighet

I 1 kap. 4 § 2 st. URL framgår det uttryckligen att ett verk ska ha åstadkommits självständigt i

förhållande till äldre verk för att kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd. I förarbeten anges att det

redan genom verbet ”skapa” i 1 § är underförstått att verket uppfyller kravet på självständighet.171

162SOU 1956:25 s. 66.
163Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 35.
164Strömholm (1970), s. 88 ff.
165SOU 1956:25 s. 69.
166Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 36.
167Strömholm (1970), s. 88.
168Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 95.
169Opinionsnämndens yttrande nr 306.
170NJA 2009 s. 159, s. 180.
171Prop. 1960:17 s. 379.
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För att ett alster av brukskonst ska anses upphovsrättsligt skyddsvärt krävs att det är ett resul-

tat av självständigt skapande som tillkommit utan alltför stor inspiration och intryck av äldre

verk.172

Det anses särskilt svårt att skapa ett alster av brukskonst självständigt på samma sätt som ett

alster av bildkonst eller litteratur anses självständigt skapade. Formgivning av brukskonst är

i viss utsträckning bundet av funktionella egenskaper, och det anses att de inslag som är giv-

na aldrig kan vara helt självständiga i upphovsrättslig mening. Självständigheten hos bruks-

konstalster kan främst komma till uttryck i de inslag i formgivningen som är öppna för va-

riationsmöjligheter. Brukskonstens praktiska sida försvårar därmed möjligheten att framställa

någonting självständigt, såvida inte själva användningsområdet för brukskonstalstret är nytt.173 I

verkshöjdsbedömningen i Mini Maglite-avgörandet konstateras det att ficklampan inte i någon

stor utsträckning ger uttryck för en hög grad av självständighet. Samtidigt anges ficklampan

besitta ett ”{. . .} tillräckligt mått av självständighet i förhållande till vad som av utredningen i

målet framkommit om tidigare lampor.”174

4.2.4 Originalitet

Vad originalitetskravet faktiskt innebär framgår inte tydligt i motiven till URL. Kravet på origi-

nalitet uttrycks tillsammans med självständighetskravet och det betonas att det inte åsyftas en

konstnärlig värdesättning, eftersom även ett dåligt verk kan utgöra ett verk i URL:s mening.175

I ett yttrande från Opinionsnämnden anses ryggsäcken Kånken uppvisa en tydlig personlig

prägel i formgivningen som medför att den innehar sådan grad av originalitet som krävs för

upphovsrättsligt brukskonstskydd.176

Originalitetskravet kan vid första anblick vara dubbeltydigt. Kravet kan tolkas som ett slags

nyhetskrav som skulle innebära att ett verk ska vara något ursprungligt, oberoende av vad som

tidigare är skapat. I upphovsrättslig mening torde dock tolkningen endast avse ett originalitets-

krav i form av att verket i viss mån ska vara ovanligt, speciellt eller säreget. Såväl i litteraturen

172Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 37.
173Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 96.
174NJA 2009 s. 159, s. 181.
175SOU 1956:25 s. 66 f.
176Opinionsnämndens yttrande nr 305.
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som i förarbeten görs ingen systematisk eller principiell skillnad mellan begreppen och det sätts

ofta likhetstecken mellan individualitet, självständighet och originalitet. Avgörande tycks vara

vilket helhetsintryck formens sammanställda egenskaper ger och en samlad bedömning görs

med ledning av verkshöjdskravet.177

4.3 Nyhetskrav

Ett nyhetskrav formuleras uttryckligen i 1 kap. 4 § 2 st. URL som stadgar att upphovsrätt kan

ges när någon i fri anslutning till ett äldre verk har åstadkommit ett nytt och självständigt verk.

Formuleringen i paragrafen borde rimligtvis innebära att upphovsrätt aldrig kan ges för ett verk

som inte på något vis är nytt i förhållande till äldre verk.178 I motiven anges att det enligt 1 kap.

1 § URL ges skydd för det självständiga nyskapandet på det konstnärliga området.179 Det ges

ingen förklaring till vad nyskapande ska tolkas som men det skulle kunna ha en annan betydelse

än endast ”ny” i förhållande till att det saknas föregångare. Kravet på nyskapande ska betraktas

som ett originalitetskrav.180

Det har diskuterats huruvida nyhetskravet ska formuleras såsom objektivt eller subjektivt. Ett

objektivt nyhetskrav skulle innebära att ett verk måste vara nytt i förhållande till allt som tidiga-

re har skapats oavsett upphovsmannens kännedom om tidigare verk. Ett subjektivt nyhetskrav

skulle innebära att upphovsmannens eventuella kunskaper om tidigare verk tas i beaktande.

Frågan om vilket nyhetskrav som är tillämpligt blir i praktiken svår i en situation av ett faktiskt

oberoende dubbelskapande. Om ett objektivt nyhetskrav är tillämpligt skulle det medföra en

presumtion om att det senare verket är gjort med vetskap om det tidigare verket. Om ett sub-

jektivt nyhetskrav är tillämpligt skulle det innebära att det kan uppstå flera upphovsmän till ett

och samma verk.181

Generellt för upphovsrätten anses ett subjektivt nyhetskrav vara tillämpligt, vilket medför att

var och en har rätt att göra anspråk till sitt verk såtillvida det är ett resultat av en självständig och

personlig insats. Risken för dubbelskapande anses dock vara större inom brukskonstområdet.
177Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 38 och 97.
178Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 42.
179SOU 1956:25 s. 133.
180Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 42 och 111.
181Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 42 f.
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Bevisproblematiken uppstår i förhållande till frågorna om den påstådde intrångsgöraren haft

kännedom om ett tidigare verk och låtit sig inspireras av det eller om verket har påfallande lik-

heter med det tidigare verket av en ren slump.182 I Smultron-målet anges som en generell princip

att om det finns en påfallande stor likhet med det äldre verket blir följden att det föreligger en

presumtion om att skaparen av det senare verket skulle haft kännedom om det tidigare verket.

Då uppstår en omvänd bevisbörda, och den påstådde intrångsgöraren ska göra sannolikt att

alstret har tillkommit självständigt i förhållande till det äldre verket.183 I Opinionsnämndens

yttrande om Betesboxen konstateras det att den utgjorde en nyhet när den introducerades på

marknaden. Att Betesboxen utgjorde en nyhet kan dock inte i sig medföra att det finns ett upp-

hovsrättsligt skydd då övriga krav för skydd måste vara uppfyllda.184

4.4 Ett resultat av konstnärligt skapande

I motiven till URL anges det att konstnärliga verk ska omfatta alla former som skapas med

konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan. Samtidigt anges det vara likgiltigt

i vilket syfte ett litterärt eller konstnärligt verk har tillkommit.185 De två till synes motstridiga

uttalanden har varit föremål för djupgående analys i den upphovsrättsliga debatten. Det första

uttalandet omfattar endast de verk som utgör konstnärliga verk i upphovsrättslig mening. Det

andra uttalandet tar troligen sikte på vad som utgör ett upphovsrättsligt verks huvudsakliga syf-

te. Det spelar ingen roll för upphovsrättsligt skydd om ett verk har tillkommit i huvudsyfte att

vara konstnärligt, praktiskt eller om det exempelvis skulle vara av straffbart innehåll.186 I Opi-

nionsnämndens yttrande gällande Betesboxen anses det vara viktigt för den upphovsrättsliga

bedömningen huruvida formgivningen av Betesboxen kan anses vara betingad av konstnärliga

val och utgöra ett konstnärligt individuellt verk. Det konstateras i yttrandet att en stor arbetsin-

sats ligger bakom utformningen av enskilda detaljer i Betesboxen men att brukskonstskydd inte

kan ges eftersom utformningen i huvudsak anses vara betingad av funktion och som saknar den

konstnärliga individualitet som krävs.187

182Levin (2017), s. 82 f.
183NJA 1994 s. 74.
184Opinionsnämndens yttrande nr 306.
185SOU 1956:25 s. 65 och 69.
186Nordell Verkshöjdsbegreppet inom upphovsrätten: en kritisk analys (1990), s. 44 f.
187Opinionsnämndens yttrande nr 306.
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Ett verks kvalitet såväl som en upphovsmans syfte med sitt skapande ska vara oväsentligt för

upphovsrättsligt skydd. Samtidigt kan upphovsrättsligt skydd knappast ges för de konstnärliga

verk som skapas utan syfte att nå en konstnärlig verkan.188 Vid bedömning av ett brukskonstals-

ters verkshöjd ska hänsyn tas till samtliga omständigheter varvid faktorer som konstnärligt syfte

och konstnärlig utbildning kan tas med i beaktande, men som inte bör vara av avgörande bety-

delse för utgången.189 I Tunika-fallet anges att det är av central betydelse för brukskonstskydd

att det är en produkt av konstnärligt skapande. Det anges att mönsterskyddslagen inte kunnat

ge det eftersträvade skyddet åt brukskonstalster som önskat och att det finns ett behov av upp-

hovsrättsligt skydd för modeprodukter. Tunikan anses upphovsrättsligt skyddad till följd av att

formgivningen ger en konstnärlig gestaltning bestående av olika sticktekniker och en kombina-

tion mellan överdelen och den utsvängda kjolliknande underdelen.190 I ett fall från Svea hovrätt

gällande en Fjällrävenjacka görs bedömningen med utgångspunkt från Tunika-fallet i vilken det

anses finnas ett särskilt behov av upphovsrättsligt brukskonstskydd för just modeprodukter. I

Fjällräven-avgörandet anges att skydd inte kan ges för de alster som enbart bygger på god smak

och enkla variationer av välkända modeidéer. Fjällrävenjackans särprägel och det självständiga

skapandet bakom formgivningen leder till slutsatsen att jackan är ett resultat av en individuell

och konstnärlig formgivning.191

4.5 Variationsmöjligheter och funktionalitet

Vid utformning av brukskonstalster är formgivningen i viss utsträckning bunden av funktio-

nella hänsyn. Det torde medföra att variationsmöjligheterna beträffande brukskonstalster är be-

gränsade. Enligt motiven är det vanskligt att försöka göra en avvägning mellan ett alsters halt

av funktionella respektive estetiska element. För möjligheten att åtnjuta upphovsrättsligt bruks-

konstskydd är det avgörande vilket helhetsintryck i estetiskt hänseende ett föremål ger.192 I Opi-

nionsnämndens yttrande om Mini Maglite-ficklampan framhålls att det generellt vid bestäm-

mandet av upphovsrättsligt skydd är vanligt att svaranden invänder att formen endast är ett

188Olin, lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2016-12-29; Jfr avsnitt
3.1. där det anges att brukskonst räknas till konstnärliga verk.

189SOU 1965:61 s. 208.
190NJA 1995 s. 164.
191Svea hovrätt mål nr T 8982-05.
192SOU 1965:61 s. 208 f.
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resultat av tekniska och funktionella överväganden och att produktens form inte skiljer sig från

den som är typisk för produkten. Opinionsnämnden betonar att funktionella överväganden utgör

en del i den skapande insatsen som inte kan utgöra ett hinder för upphovsrättsligt brukskonst-

skydd.193 En hjälpregel vid bedömningen av om ett alster är möjligt att skydda upphovsrättsligt

kan formuleras som följer: om det finns element som för upphovsmannen är möjliga att variera

utgör det en indikation på att verkshöjd kan finnas.194 Finns det inga fria variationsmöjligheter

finns det därmed inget utrymme för självständigt skapande och ett upphovsrättsligt skydd kan

inte ges.195 I förarbeten uttalas att det kan finnas anledning att visa förhållandevis stor gene-

rositet vid bedömning av verkshöjd för brukskonstalster just med hänsyn till de begränsade

variationsmöjligheterna.196

4.6 Dubbelskapandekriteriet

Sannolikheten för förekomsten av dubbelskapande anses vara jämförelsevis stor när det ska-

pas alster av brukskonst jämfört med när det skapas exempelvis alster av bildkonst. Det anses

finnas en beaktansvärd risk att två brukskonstalster som skapas oberoende av varandra skul-

le kunna bli så lika att det ur en objektiv synvinkel kan anses vara tal om intrång.197 När

skyddstiden förlängdes för alster av brukskonst år 1970 blev kraven strängare framförallt för

att motverka dubbelskapande inom brukskonstområdet. För möjligheten att erhålla ett upp-

hovsrättsligt brukskonstskydd anges det i mönsterskyddsutredningen att det uppställda kravet

på att ett alster ska få en sådan individuell och konstnärlig gestaltning ska medföra att risken är

mycket liten att samma alster ska kunna framkomma genom annans självständiga skapande.198

Mönsterskyddsutredningens uttalande är det som kommit att kallas dubbelskapandekriteriet.199

Frånvaron av risken för dubbelskapande har ansetts utgöra ett starkt indicium på att ett alster

har erforderlig individualitet.200

193Opinionsnämndens yttrande nr 210; Adamsson (2004), s. 50.
194Strömholm (1970), s. 88 och 94; Levin (1987), s. 341.
195Levin (1987), s. 341.
196Prop. 1969:168 s. 136.
197SOU 1965:61 s. 208.
198Prop. 1969:168 s. 134 och 136.
199Levin (1987), s. 323.
200Ljungman (1970), s. 26.
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Opinionsnämndens roll som sakkunnigorgan kom som tidigare har nämnts att vara föremål

för livlig debatt i doktrin i samband med Smultron-målet201. I Opinionsnämndens yttrande202

tillämpades nämligen dubbelskapandekriteriet, någonting som Högsta domstolen sedermera in-

te hade tagit hänsyn till i sina domskäl.203 I Pergo-avgörandet konstaterar Högsta domstolen att

dubbelskapandekriteriet är en hjälpregel som i doktrin på vissa håll har kritiserats och på andra

håll har vunnit acceptans. Vidare konstaterar Högsta domstolen att hjälpregeln har formulerats

på olika sätt men att dubbelskapandekriteriet ska innebära ”{. . . } i princip att skydd förutsätter

att verket har en sådan självständighet och originalitet att risken för att någon annan oberoende

av verket skulle kunna framställa ett överensstämmande eller liknande verk framstår som mini-

mal.”204 Opinionsnämndens yttranden inleds med en sammanfattande förklaring där det anges

vad som ska tas i beaktande vid bedömningen huruvida ett bruksföremål kan åtnjuta skydd

såsom brukskonstverk. Det anges att risken för dubbelskapande ska vara näst intill obefintlig

samtidigt som det betonas att dubbelskapandekriteriet endast är en hjälpregel som inte i sig kan

avgöra huruvida kravet på verkshöjd är uppfyllt.205

4.7 Likhetsbedömning och skyddsomfång

Den upphovsrättsliga gränsdragningen är svår mellan vad som å ena sidan utgör olovligt ut-

nyttjande som omfattas av ensamrätten och vad som å andra sidan är möjligt att utnyttja som

inte utgör intrång i ensamrätten. En intrångsbedömning av brukskonst är i slutändan en fråga

som är beroende av en konkret bedömning i det enskilda fallet. En avgörande fråga blir i prak-

tiken avhängig hur lika den påstådda efterbildningen och det äldre verket uppfattas och om

det är fråga om en identitetsupplevelse. Frågan är dels av estetisk uppfattning, det vill säga

en likhetsbedömning, och dels av juridisk uppfattning, det vill säga en bedömning av verkets

skyddsomfång. Om det finns en framträdande likhet mellan verken blir det en praktisk fråga för

domstolarna att ta ställning till hur stor likhet som krävs för intrång i det aktuella fallet.206

201NJA 1994 s. 74.
202Opinionsnämndens yttrande nr 164.
203Nordell (1997), s. 142.
204NJA 2004 s. 149.
205Se exempelvis Opinionsnämndens yttranden nr 291, 297, 305 och 306.
206Levin (2017), s. 174 f och 179.
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I Smultron-målet anses textilmönstret uppvisa den självständighet och särprägel som krävs för

ett upphovsrättsligt brukskonstskydd och dess skyddsomfång ska bestämmas med beaktande av

textilmönstrets originalitet. Textilmönstret består av en naturalistiskt återgiven smultronplanta

vars särprägel består av det sätt på vilka de givna elementen konstnärligt utnyttjas. Skydds-

omfånget anses vara begränsat men sträcka sig längre än till bara direkt kopiering och omfattar

därmed även skydd mot framställning av annat mönster som i en helhetsbedömning uppvisar

en påfallande likhet med smultronmönstret.207 Domstolen förespråkar ett ganska smalt skydds-

omfång och fäster stor vikt vid att det är en helhetsbedömning som ska ligga till grund.208

I hovrättsfallet angående Fjällrävenjackan bedöms skyddsomfånget vara snävt. Den skapan-

de insatsen vid formgivningen anges i första hand vara präglad av funktionella hänsyn och

skyddsomfånget ger därmed endast skydd mot direkta kopieringar eller i det närmaste iden-

tiska efterbildningar.209 Domstolens syn på skyddet för modeprodukter välkomnas då det går

i linje med modebranschens behov av att hindra direkta kopieringar av annans formgivning.

Inom modebranschen finns det ett stort behov av en långtgående möjlighet att kunna inspireras

av idéer och uttryckssätt varvid ett alltför omfattande skyddsomfång skulle medverka till ett

oönskat motverkande av en sund och effektiv konkurrens.210

Inom upphovsrätten gäller som en generell princip att ju större originalitet desto större skydds-

omfång. Ett gemensamt drag för brukskonst är att formgivningen ofta består av enkla sti-

lelement och i viss utsträckning består av funktionella former. Som utgångspunkt avgränsas

därmed skyddsomfånget för brukskonst relativt snävt. I princip realiserar det i praktiken endast

ett skydd mot identiska efterbildningar.211

207NJA 1994 s. 74.
208Bernitz (1994), s. 358 f.
209Svea hovrätt mål nr T 8982-05.
210Cederlund (2007), s. 418.
211Levin (2017), s. 188; Jfr exempelvis NJA 1995 s. 631 och NJA 2009 s. 159.
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4.8 Det EU-autonoma originalitetskriteriet

Det har genom tre direktiv212 angetts att det inom den EU-harmoniserade upphovsrätten ska

gälla ett krav på originalitet som upphovsrättens primära skyddskvalifikation. Originalitets-

kriteriet formuleras som följer: verket ska vara originellt i den meningen att det är upphovs-

mannens egen intellektuella skapelse. Det anges även att inga andra bedömningsnormer ska

tillämpas för rätten till skyddet. En fråga som tidigt uppmärksammades är hur det svenska

verkshöjdsbegreppet förhåller sig till det harmoniserade originalitetskriteriet. Första gången

Högsta domstolen hade att ta ställning till problemet var i ett fall om upphovsrätt till patent-

ritningar där det konstaterades att kravet på verkshöjd alltjämt är möjligt att använda på icke

harmoniserade områden.213 I Mini Maglite-avgörandet anses det inte finnas stöd att för bruks-

konst tillämpa originalitetskriteriet såsom det uttrycks i datorprogramdirektivet, fotografidirek-

tivet och databasdirektivet eftersom det genom direktiven rör sig om en partiell harmonisering

som begränsas till vissa särskilt angivna alster. Det anges att det därmed inte finns anledning att

avvika från det hittills tillämpade verkshöjdskravet för brukskonst.214

Endast tre månader efter meddelad dom i Mini Maglite-avgörandet kom det så kallade Info-

paq-avgörandet215 som anger att det harmoniserade originalitetskriteriet ska vara av generell

tillämpning, det vill säga att originalitetskravet ska tillämpas på alla typer av upphovsrättsliga

verk och därmed inte begränsas till vissa särskilt angivna alster.216 Det går att spekulera i

huruvida Högsta domstolen i Mini Maglite-avgörandet hade tillämpat ett annat förhållningssätt

gentemot det harmoniserade originalitetskriteriet om det hade funnits tillgång till Infopaq-

avgörandet redan då. Efter Infopaq-avgörandet finns det fler domar från EU-domstolen som

anger att verken utgör upphovsmannens egen intellektuella skapelse217. Genom EU-domstolens

praxis har det som specifika verkskriterier för att erhålla upphovsrättsligt skydd huvudsakligen

uttryckts att: (i) verket ska vara upphovsmannens egen originella skapelse, (ii) skapelsen ska

avspegla upphovsmannens personlighet och (iii) i samband med skapandet av verket ska upp-

hovsmannen ha uttryckt sin kreativa kapacitet genom att göra fria val och därmed ha satt sin

212Rådets direktiv 91/250/EEG (datorprogramdirektivet), Rådets direktiv 93/98/EEG (fotografidirektivet) och
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG (databasdirektivet).

213Nordell (2016), s. 176 f; NJA 2004 s. 149.
214NJA 2009 s. 159.
215C-5/08.
216Nordell (2016), s. 178.
217Se t.ex. C-393/09 (BSA), C-406/10 (SAS Institute) och C-145/10 (Painer).
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personliga prägel på verket. Därtill har domstolen angivit ett dubbelskapandekriterium likt den

svenska hjälpnormen.218

I anslutning till Infopaq-avgörandet råder det delade meningar inom doktrinen huruvida avgör-

andets uttalande om originalitetskriteriet verkligen ska gälla för alla verkskategorier, och då

särskilt gällande alster av brukskonst. Som en rimlig slutsats anses det att brukskonst kan un-

dantas från originalitetskriteriets tillämpningsområde. Det medför att Högsta domstolens utta-

lande om verkshöjdsbedömningen för brukskonst i Mini Maglite-avgörandet219 ska kvarstå som

gällande rätt.220

I ett avgörande från Högsta domstolen år 2015 konstateras det att EU-domstolen i bland annat

Infopaq-avgörandet har uttalat ett originalitetskrav som förutsättning för att ett verk ska åtnjuta

upphovsrätt. I svensk rätt anges verkshöjdsbegreppet sedan länge ha använts som en samman-

fattande term på kravet för skydd. Vidare konstateras det att ”{s}åsom innebörden av detta

begrepp har kommit att uttolkas kan inte anses att det därmed avses något annat än det gans-

ka måttliga krav på originalitet som EU-rätten ger uttryck för.”221 Det anses vara intressant att

Högsta domstolen i sin bedömning utgår från verkshöjd vid bestämmandet av upphovsrättsligt

skydd trots det faktum att domstolen inledningsvis anger upphovsmannens egen intellektuel-

la skapelse som gällande upphovsrättsligt skyddskriterium. Ett annat intressant faktum anges

vara att underinstanser vid ett flertal tillfällen de senaste åren har tillämpat det EU-autonoma

originalitetskravet utan att ens nämna verkshöjdsbegreppet.222

För svenskt vidkommande anses det att EU-domstolens användning av originalitetskriteriet inte

kan ge upphov till någonting annat än en något förändrad terminologi. Särskilt till följd av det

faktum att det hänvisas till de nationella domstolarna att göra den närmare bedömningen av om

förutsättningarna är uppfyllda i det enskilda fallet.223 Högsta domstolens uttalande angående

det ”måttliga krav på originalitet” kan närmast ses som en kompromiss som öppnar möjligheten

218Rosén (2013), s. 557 ff.
219NJA 2009 s. 159.
220Axhamn (2010), s. 346 f; Bengtsson (2012) Infotorg juridik.
221NJA 2015 s. 1097 (se särskilt p. 18).
222Rydén (2016), s. 206 och 208.
223Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2016-12-29.



38

för svenska domstolar att tillämpa verkshöjdsbegreppet och originalitetskravet antingen alter-

nativt eller synonymt.224 Sammanfattningsvis kan det anföras att det EU-autonoma origina-

litetskriteriet i svensk rätt inte har medfört några påtagliga skillnader i förhållande till hur

verkshöjdsbegreppet uppfattas.225

224Nordell (2016), s. 178 f; Se NJA 2015 s. 1097.
225Olsson & Rosén (2016), s. 42.



Kapitel 5

Upphovsrättsliga brukskonstavgöranden

5.1 Introduktion

I det här kapitlet ska framställningen utreda hur skyddsförutsättningarna för alster av bruks-

konst ser ut i praktiska fall. Mini Maglite-avgörandet226 är det brukskonstmål som senast har

prövats i Högsta domstolen. Efter år 2009 finns det endast ett fåtal avgöranden från underin-

stanser som rör brukskonst och som är av intresse för att belysa den konkreta verkshöjds- och

skyddsomfångsbedömningen. Yttranden från Opinionsnämnden kommer att behandlas i den

mån de finns i anslutning till de aktuella målen. Beträffande bilder på bruksföremålen kommer

de att infogas i den utsträckning de antingen finns tillgängliga som aktbilagor till domarna eller

finns tillgängliga i anslutning till Opinionsnämndens yttranden.

5.2 Mini Maglite

När det uppmärksammade Mini Maglite-avgörandet kom år 2009 hade tvisten pågått i domstol

i tio år. Bakgrunden till tvisten var att IKEA under en viss tid hade sålt en ficklampa som

liknade den välkända Mini Maglite-ficklampan. Mag Instrument, Inc. (Mag) skickade på 1990-

talet ett varningsbrev till IKEA vilket föranledde att IKEA upphörde med försäljningen av

ficklampan. Enligt Mag gjorde IKEA sig skyldigt till intrång i Mags upphovsrätt och väckte
226NJA 2009 s. 159.
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talan mot IKEA. Enligt IKEA kunde inte Mini Maglite-ficklampan anses vara upphovsrättsligt

skyddad eftersom formen ansågs vara för banal för att ha den originalitet och självständighet

som krävs för skydd. Liksom tingsrätten och Opinionsnämnden227 gjorde Högsta domstolen

bedömningen att ficklampan var skyddad. Hovrätten däremot ansåg att ficklampan inte nådde

erforderlig verkshöjd.228

Högsta domstolen uppmärksammar att de brukskonstavgöranden som meddelats efter 1970 års

lagändringar avser andra bruksföremål än en sådan ”tredimensionell funktionell produkt som

en ficklampa utgör.” Det konstateras i likhet med Tunika-fallet229 att mönsterskyddslagen inte

har kunnat ge det skydd åt brukskonstföremål som lagstiftaren ursprungligen förutsatte och att

det för alster av brukskonst har utvecklats i riktning mot ett mer omfattande upphovsrättsligt

skydd än tidigare. Ett förhållandevis lågt ställt krav på ett alsters originalitet och därmed dess

verkshöjd kan balanseras av ett begränsat skyddsomfång. Ett begränsat skyddsomfång ska dock

inte bara omfatta ett skydd mot direkt kopiering, utan också mot framställning av en produkt

som sett som en helhet företer en påfallande likhet. Det anges att det beträffande utformning-

en av ficklampor inte är fråga om ett förhållandevis obundet skapande. Framförallt en fick-

lampa i stavform ska ses som en funktionell produkt med begränsade utseendemässiga varia-

tionsmöjligheter. Det betonas att om ett långvarigt upphovsrättsligt skydd för industridesignals-

ter kan verka återhållande på konkurrensen i märkbar omfattning, talar det emot en mer generös

syn på verkshöjden men att effekten i första hand bör begränsas med ett smalt skyddsomfång.

Högsta domstolen betonar den uppmärksamhet Mini Maglite-ficklampan rönte när den intro-

ducerades på marknaden. Det ansågs att en minificklampa för första gången såg ut som en

ficklampa. Det betonas att det upphovsrättsliga skyddet inte är ett idéskydd, det vill säga att i

det här fallet skapa en liten ficklampa. Det enda som kan komma ifråga för upphovsrättsligt

skydd är den konkreta och individuella utformningen av minificklampan. Det anges att de olika

formelement ficklampan består av inte var för sig kan anses vara vare sig nya eller originel-

la till sitt utförande. Med hänvisning till Smultron-målet230 konstateras det att sedan tidigare

kända formelement som utgör delar av en produkt inte hindrar att formelementen på nytt kan

227Se Opinionsnämndens yttranden nr 166 och 210.
228Nordell (2010), s. 558.
229NJA 1995 s. 164.
230NJA 1994 s. 74.
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kombineras på ett sådant sätt att formen betraktad som en helhet kan förtjäna upphovsrättsligt

brukskonstskydd.

Mini Maglite-ficklampan anses inte uttrycka en högre grad av självständighet då det konstateras

att ficklampan företer en viss likhet med tidigare ficklampor. Samtidigt tas det i beaktande att

funktionella hänsyn har bidragit till en begränsning av variationsmöjligheterna i ficklampans

form. Det som betonas är att ficklampans helhetsintryck är annorlunda jämfört med tidigare

stavlampor som har haft en mer robust och kraftfull utformning. Vid beskrivning av ficklampan

anges att ”{g}enom en slank linje som uppstår till följd av att lamphuvudet har förlängts så att

det täcker en del av batteriröret och genom en nästan omärklig övergång mellan batterirör och

ändstycke tillsammans med de dekorativa elementen förmedlar däremot Mini Maglite-lampans

utformning ett intryck av att lampan är något annat än enbart en praktisk stavficklampa {. . .}”.

Mini Maglite-ficklampan anses därmed ha ett tillräckligt mått av självständighet.

Ficklampans formgivning anses distinkt höja sig över att vara banal eller trivial och som in-

te är ett resultat av en rutinmässig arbetsinsats. Det anges vara sannolikt att en annan person

i motsvarande situation skulle ha gett ficklampan en delvis annan utformning. Mini Maglite-

ficklampan anses ge helhetsintrycket att lampan är mer än ett funktionellt objekt. Ficklampan

ger uttryck för sådan originalitet och individualitet som förtjänar upphovsrättsligt skydd. Kra-

vet på verkshöjd anges därmed vara uppfyllt men med ett begränsat skyddsomfång. Domstolen

avslutar med att konstatera att det rör sig om ett gränsfall.231

Avgörandet anses vara särskilt klargörande för vilka krav som ställs när det gäller skydd för als-

ter av brukskonst. Det kan dras en slutsats att det numera på brukskonstområdet generellt ställs

något lägre krav för skydd än för litterära och konstnärliga verk i allmänhet.232 Skälet till att det

numera får accepteras ett något sänkt krav på verkshöjd anges främst vara till följd av att vari-

ationsmöjligheterna för brukskonst ofta är begränsade. Det som talar emot ett generöst skydd

för brukskonst är den negativa effekt den kan ge på konkurrensen.233 Från konkurrensrättslig

synpunkt har det framförts kritik mot Mini Maglite-avgörandet.234 Elektronikindustrins pro-

dukter är ofta designade med utmärkt kvalitet och anses i många fall säkerligen kunna vara

231NJA 2009 s. 159.
232Olin, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1 §, Lexino 2016-12-29.
233Rosén (2009) Infotorg juridik.
234Framförallt har det riktats kritik mot att Mag har spelat på alla immaterialrättsskydd för att få en lång en-

samrätt, Lidgard (2011), s. 181-203.
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skyddade som brukskonstverk. Mini Maglite-ficklampan jämförs med de designklassiker som

överlever flera decennier. Det anses kunna utgöra ett starkt indicium på att verkshöjd uppnås

för designklassiker som präglas av individualitet och nyskapande insatser.235

FIGUR 5.1: Mini Maglite-ficklampan.
Bild hämtad från ”Ur svensk rättspraxis” i NIR (1993), s. 474.

5.3 Efterföljande avgöranden

5.3.1 Twinner

I en mellandom från år 2010 har parterna begärt att hovrätten ska pröva frågan om dammsugar-

munstycket Twinner kan vara upphovsrättsligt skyddat som brukskonst. Hovrätten poängterar

att URL uppställer krav på verkshöjd, det vill säga ett alster ska vara ett resultat av en själv-

ständigt skapande insats som resulterar i en individuell utformning av verket. Något som anges

sakna relevans för bedömningen av upphovsrätt är frågan om vem eller vilka det är som kan

anses ha utfört skapande insatser för verket. Hovrätten konstaterar att det ligger ett omfattande

arbete bakom Twinners utformning men att utformningen i hög grad dels är styrd av kraven på

funktion, och dels är styrd av produktionstekniska skäl vid tillverkning. Följaktligen anses va-

riationsutrymmet i formgivningsarbetet vara mycket begränsat och att det som en följd inte kan

anses att Twinner resulterat i en egen identitet. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning

att Twinner inte är upphovsrättsligt skyddat som brukskonst.236

Opinionsnämnden kom till motsatt slutsats i sitt yttrande från år 2005. Opinionsnämnden anger

att Twinner dels karaktäriseras av sin platta form som ger ett smidigare intryck än tidigare

235Levin (2017), s. 104.
236Svea hovrätt T 728-08.
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dammsugarmunstycken har gjort, och dels av anslutningsrörets särpräglade utformning. Det

anges att formgivningen av ett dammsugarmunstycke är styrd av funktionella hänsyn men att

det i Twinners fall är ett resultat av lyckad formgivning med ett estetiskt tilltalande utseen-

de. Opinionsnämnden kommer till slutsatsen att Twinner har sådan verkshöjd att det åtnjuter

upphovsrättsligt skydd.237

FIGUR 5.2: Twinner.
Bild hämtad från T 728-08.

5.3.2 Jackan Maja

I Svea hovrätts fall från år 2010 är frågan om Jofamas ”jackan Maja” kan anses vara upp-

hovsrättsligt skyddad som brukskonst och om ApS jacka ”Sylvia” därmed gör intrång i en-

samrätten. Enligt tingsrättens bedömning anses formgivningen av jackan Maja i ett samman-

taget helhetsintryck ha tillräcklig självständighet och individuell särprägel för att nå upp till

kravet på självständighet. Hovrätten kommer till en annan slutsats. Med hänvisning till Tu-

nika-fallet238 anges att modeprodukter kan åtnjuta upphovsrättsligt skydd på samma vis som

brukskonst i övrigt men att skydd inte bör komma ifråga för alster som enbart bygger på fack-

kunskap, god smak eller enkla variationer av välkända modeidéer av mer rutinartad karaktär.

Med hänvisning till Mini Maglite-avgörandet239 konstateras det att kravet på verkshöjd har

sänkts något och att skyddsomfånget blir begränsat för de produkter som inte uttrycker någon

237Opinionsnämndens yttrande nr 232.
238NJA 1995 s. 164.
239NJA 2009 s. 159.



44

hög grad av originalitet. Det anges att Opinionsnämnden i sitt yttrande240 finner jackan Maja

så särpräglad att den tillmäts verkshöjd. Det poängteras att det i Opinionsnämnden har rört sig

om ett enpartsärende, med ett följaktligen mer begränsat underlag än det som hovrätten har att

beakta.

Hovrätten konstaterar att jackan Maja består av kända formgivningselement. Med hänvisning

till Smultron-målet241 och Mini Maglite-avgörandet242 anges att det för upphovsrättsligt skydd

inte i sig utgör ett hinder att jackan Maja består av redan kända formelement. Det förutsätts

dock att formelementen måste användas och kombineras på ett sådant sätt som kan anses ge

erforderlig verkshöjd. Det konstateras att jackan Maja är att anse som en klassisk damjacka

i skinn av hög kvalitet. Jackan Maja anses dock inte påvisa någon högre grad av individu-

ell eller konstnärlig gestaltning. Utrymmet för konstnärligt skapande anses inte vara stort för

en jacka som jackan Maja. Hovrätten hänvisar till en katalog som gavs ut tidigare än jackan

Maja skapades där de formelement som anses säregna för Maja redan finns på de avbildade

modellerna i katalogen. Jackan Majas helhetsintryck kan inte anses originellt med beaktande

av hur vanliga de enskilda formelementen tycks vara. Jackan Maja anses bygga på enkla va-

riationer av välkända modeidéer som inte har sådan särpräglel och originalitet som krävs för

upphovsrättsligt skydd. Därmed behandlas inte frågan om intrång.243

I Opinionsnämndens yttrande bedöms jackan Maja åtnjuta upphovsrättsligt skydd som bruks-

konst. Med hänvisning till de uppgifter som har lämnats av formgivaren anser Opinionsnämnden

att jackan Maja är ett resultat av en medveten och individuell formgivningsinsats. Jackan Ma-

jas olika beståndsdelar anses harmonisera med varandra och förstärka formgivarens grundtanke

av att skapa en A-formad jacka. Jackan Majas sammantagna intryck är att formgivningen har

sådan individualitet och särprägel som krävs för verkshöjd att föreligga.244

240Opinionsnämndens yttrande nr 238.
241NJA 1994 s. 74.
242NJA 2009 s. 159.
243Svea hovrätt T 106-10.
244Opinionsnämndens yttrande nr 238.
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FIGUR 5.3: Jackan Maja.
Bild hämtad från Opinionsnämndens yttrande nr 238.

5.3.3 Tomtefigurer

Ett fall från Jönköpings tingsrätt år 2013 gäller en tvist om upphovsrättsligt skydd för tomtefi-

gurer. Åsas Tomtebod tillverkar tomtefigurer i tovad ull som säljs till kvalitetsbutiker. Hedlund

tillverkar tomtefigurer som säljs till lågprisbutiker. Bakgrunden till tvisten är att Åsas Tomtebod

från början i ett brev uppmanade Hedlund att upphöra med sin försäljning och marknadsföring

av en viss tomtefigur då den ansågs göra intrång i den upphovsrätt som tillkom Åsas Tomtebods

tomtefigurer. Åsas Tomtebod hänvisade till en tidigare tingsrättsdom som fann tomtefigurerna

vara upphovsrättsligt skyddade. Hedlund upphörde med försäljningen av tomtefiguren. Målet i

Jönköpings tingsrätt har sedan initierats av Hedlund som har väckt talan mot Åsas Tomtebod

med yrkande att det upphovsrättsliga skydd som tillkommer Åsas Tomtebods tomtefigurer inte

hindrar Hedlunds framställning av tomtefigurer och dess tillgängliggörande för allmänheten. I

ett genkäromål har Åsas Tomtebod yrkat att Hedlund gör intrång i Åsas Tomtebods upphovsrätt

och att Hedlund ska förbjudas att sprida exemplar av vissa tomtefigurer. Enligt Hedlund åtnjuter

Åsas Tomtebods tomtefigurer upphovsrätt som brukskonst medan det enligt Åsas Tomtebod är

fråga om upphovsrättsligt skydd som bildkonst.

Den inledande frågan tingsrätten har att ta ställning till är huruvida Åsas Tomtebods tomtefigu-

rer kan vara upphovsrättsligt skyddade, och i så fall om det är alster av bildkonst eller alster av

brukskonst. Tingsrätten anger förutsättningar för ett verk att erhålla upphovsrättsligt skydd. Det

understryks att ett verk ska uppvisa ett visst mått av självständighet och individuell särprägel,
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eller med ett annat uttryck ha originalitet. Det anges att vad som vid sådan bedömning bland an-

nat saknar betydelse är verkets kvalitet. Det anges att verket ska anses ha erforderlig verkshöjd.

Tingsrätten anger att såsom utmärkande för alster av brukskonst är att föremålet har en särskild

funktion. Vidare konstateras det att Opinionsnämnden i ett tidigare yttrande245 har funnit att

tomtefigurer bara har en dekorativ funktion som inte utgör bruksföremål. Med hänvisning till

Opinionsnämndens uttalande bedömer tingsrätten att tomtefigurerna endast har en dekorativ

funktion, som närmast kan jämföras med textilkonst, och anger att tomtefigurerna därmed ska

bedömas som alster av bildkonst och inte alster av brukskonst.246

I det nyss nämnda yttrandet från Opinionsnämndens år 1996 är frågan om tomtefigurer i plast

kunde utgöra alster av brukskonst. Opinionsnämnden understryker att det saknas vägledning

i lagen, dess förarbeten och praxis som kan ge en klar gräns för vilka sorts föremål som kan

utgöra brukskonst. Det anges att föremål måste ha en nyttofunktion utöver den rent dekorati-

va för att komma ifråga som brukskonst. Det anges att tomtefigurerna är avsedda att användas

som julpynt och som inte kan anses fylla någon annan funktion än den rent dekorativa. Opini-

onsnämnden saknar därmed behörighet att uttala sig i upphovsrättsfrågan.247

FIGUR 5.4: Åsas Tomtebods tomtefigur.
Bild hämtad från T 1095-11.

245Opinionsnämndens yttrande nr 175.
246Jönköpings tingsrätt T 1095-11.
247Opinionsnämndens yttrande nr 175.
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5.3.4 Plattan

I ett fall från Södertörns tingsrätt år 2013 har domstolen att ta ställning till om Zounds hörlur

Plattan248 har upphovsrättsligt skydd som brukskonst och i så fall om Tradings hörlur NSH-1

gör intrång i ensamrätten. Inledningsvis hänvisas till Mini Maglite-avgörandet249 varvid tings-

rätten konstaterar att tredimensionella funktionella produkter såsom hörlurar kan vara upp-

hovsrättsligt skyddade. Utseendemässigt anses det för hörlurar vara begränsade variations-

möjligheter och av utredningen framgår att det redan före Plattans lansering fanns liknande

hörlurar med stora runda och nästintill platta hörselkåpor med brett huvudband. Med den utse-

endemässiga utgångspunkten anses möjligheten till att kunna skapa en individuellt särpräglad

hörlur vara begränsad. Tingsrätten hänvisar till Opinionsnämndens yttrande250 som anser att

Plattan utgör ett brukskonstverk. Tingsrätten konstaterar att Plattan har individuell särprägel

med dess minimalistiska design som med den stora runda hörluren ger ett stilrent helhetsin-

tryck. Plattans detaljer anses harmoniera med de tygbeklädda delarna vilket ger en förnimmelse

av ett klädesplagg med mjuk textil. Avslutningsvis konstaterar tingsrätten i verkshöjdsfrågan

att Plattan påvisar tydlig konstnärlig ambition, originalitet och självständighet med tillräcklig

verkshöjd som gör att Plattan anses vara skyddad som upphovsrättsligt brukskonstverk.

Angående intrång och skyddsomfång anger tingsrätten följande. Det står klart att NSH-1 in-

te är en ren kopia av Plattan varvid frågan är om det föreligger en identitetsupplevelse med

Plattan, det vill säga om NSH-1 ger ett motsvarande helhetsintryck. Det anges finnas flera lik-

heter på detaljnivå men även betydande skillnader. Enligt tingsrätten ger NSH-1 varken samma

stilrena helhetsintryck eller motsvarande minimalistiska design som Plattan. Framförallt gör

den stora logotypen på hörluren av NSH-1 att intrycket skiljer sig från den av Plattan. Plattans

kännetecknande särdrag och dess särskiljande karaktär saknas på NSH-1. De stora skillnaderna

gör att tingsrätten inte finner att NSH-1 ligger inom Plattans skyddsomfång.251

I ett enpartsärende finner Opinionsnämnden Plattan vara upphovsrättsligt skyddad som bruks-

konst. I sin bedömning betonas att Plattan är ett resultat av ett väl utfört formgivningsarbete.

248Det finns ingen bild på Plattan att tillgå varken från tingsrättsmålet eller Opinionsnämndens yttrande.
249NJA 2009 s. 159.
250Opinionsnämndens yttrande nr 289.
251Södertörns tingsrätt T 2962-13.
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Plattans stora runda cylinderformade hörselkåpor och dess detaljer beskrivs vara minimalistis-

ka och väl sammansatta som anses ge ett harmoniskt intryck. Opinionsnämnden bedömer att

Plattan skiljer sig från de hörlurar som tidigare fanns på marknaden. Därför anses Plattan ha

sådan grad av originalitet och särprägel att verkshöjd anses föreligga.252

5.3.5 DD-byxan

I ett brukskonstmål i Stockholms tingsrätt från år 2015 är tvisten huruvida Dr Denims ”DD-

byxan”253 kan anses upphovsrättsligt skyddad och om Fashion Trades ”FT-byxan” i så fall gör

intrång i ensamrätten. Tingsrätten inleder med att konstatera att URL inte uppställer någon

definition av skapat respektive verk och att ledning får tas från de kriterier som praxis ger

uttryck för. Tingsrätten hänvisar dels till Mini Maglite-avgörandet254 där det konstateras att

rättsutvecklingen inom brukskonstområdet ger uttryck för att verkshöjdskravet har sänkts något,

men att om ett långvarigt skydd kan verka konkurrenshämmande talar det emot en mer generös

syn på verkshöjden. Dels hänvisas det till Tunika-fallet255 som anger att modeprodukter kan

komma att skyddas på samma sätt som annan brukskonst. Vidare konstaterar tingsrätten att EU-

domstolen256 efter Mini Maglite-avgörandet257 har uttalat vad som generellt ska gälla som krav

för upphovsrättsligt skydd. Det anges att som förutsättning för upphovsrättsligt skydd enligt

det EU-autonoma originalitetskravet innebär att ett alster ska vara originellt på det sätt att det

är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Det anges vidare att upphovsmannens egen

intellektuella skapelse ska avspegla upphovsmannens personlighet och ska komma till uttryck

genom att upphovsmannen har gjort fria och kreativa val i samband med skapandet.

Angående frågan om DD-byxan kan anses vara upphovsrättsligt skyddad anger tingsrätten

att DD-byxan har sålts i stor omfattning men att det inte står klart om DD-byxan rönte stor

uppmärksamhet när den lanserades på marknaden. Karaktäristiskt för DD-byxan anses vara

att byxan är jeggings, det vill säga en kombination av jeans och leggings. De formgivnings-

element som görs gällande är (i) linningsband med insytt resår och gylföppning med knapp
252Opinionsnämndens yttrande nr 289.
253Det är överflödigt att infoga bild på DD-byxan eftersom de bilder som finns tillgängliga i bilagor till

tingsrättsmålet är för mörka för att kunna urskilja detaljer.
254NJA 2009 s. 159.
255NJA 1995 s. 164.
256I Infopaq-avgörandet (C-5/08).
257NJA 2009 s. 159.
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och dragkedja, (ii) stängda framfickor, (iii) form och placering av bakfickor, (iv) placering och

formgivning av bälteshällor som omväxlande är korta och långa, (v) mått som ger en smal si-

luett och (vi) knappar och nitar i en antik silvernyans. I anslutning till det anger tingsrätten

att det angående FT-byxan står klart att dess formgivningselement närmast är identiska med

DD-byxan. DD-byxan anges ge ett helhetsintryck av att vara just jeggings. Alla de angivna

formgivningselement DD-byxan består av anges vara redan kända sådana. DD-byxans form-

givningselement kan inte var för sig anses originella i förhållande till de byxor som fanns vid

DD-byxans tillkomst. Med hänvisning till Mini Maglite-avgörandet258 och Smultron-målet259

anges att formelement som utgör delar av en produkt som redan sedan tidigare är kända inte

hindrar att de kan kombineras på ett sådant sätt att formen betraktad som en helhet kan förtjäna

upphovsrättsligt skydd. Dock anses det att DD-byxans kombination av ett flertal detaljer redan

var kända sedan tidigare. Med hänsyn till hur allmänt vedertagna de enskilda formelementen var

vid tidpunkten av lanseringen av DD-byxan kan dess helhetsintryck inte anses vara originellt.

Tingsrätten anser att DD-byxan uppvisar exempel på enkla variationer av kända modeidéer som

saknar den särprägel och originalitet som krävs för att utgöra ett upphovsrättsligt brukskonst-

verk. Därmed prövas inte frågan om intrång.260

5.3.6 Viksked

Ett avgörande från år 2015 i Göteborgs tingsrätt är resultatet av en relativt lång tvist parterna

emellan. I grunden handlar tvisten om en viksked i plast där frågan är huruvida Formpac kan

anses göra intrång i Norpacs mönsterrätt till vikskeden. Formpac hävdar att en ensamrätt till

vikskeden grundad på registrering av mönster inte kan göras gällande mot Formpac som påstås

inneha upphovsrätt till skeden. Därför har tingsrätten att pröva om vikskeden kan anses åtnjuta

upphovsrättsligt skydd som brukskonst. Tingsrätten konstaterar att frågan om upphovsrätt till

skeden ska göras med utgångspunkt från själva skeden i sig. Det konstateras att Högsta dom-

stolen har uttalat att ett något lägre verkshöjdskrav gäller för alster av brukskonst. Tingsrätten

hänvisar till Mini Maglite-avgörandet261 angående de verkshöjdskrav som ställs för alster av

brukskonst. Samtidigt hänvisas det till det EU-autonoma originalitetskravet som har uttalats av
258NJA 2009 s. 159.
259NJA 1994 s. 74.
260Stockholms tingsrätt T 3244-14.
261NJA 2009 s. 159.
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EU-domstolen262. Tingsrätten hänvisar därefter till Tunika-fallet263 och anger att ett alster ska

framstå som en egen intellektuell skapelse och inte enbart bygga på fackkunskap, god smak

och enkla variationer av välkända idéer. Tingsrätten anger att dubbelskapandekriteriet kan va-

ra till hjälp för att avgränsa ett verks skyddsområde och att det således för upphovsrättsligt

skydd krävs att skeden har en så individuell och konstnärlig gestaltning att risken för annans

självständiga skapande av samma produkt är obefintlig. Det i sig anges dock inte kunna ange

att kravet på verkshöjd är uppfyllt.

Det anges ha framkommit av utredningen i målet att det fanns åtminstone fyra andra vikskedar

på marknaden innan arbetet med vikskeden inleddes. Vikskeden hade tagits fram på beställning

för att ersätta en tidigare undermålig viksked. Det anges att instruktionerna för att ta fram en ny

viksked enbart baserades på tekniska och funktionella hänsyn, utan konstnärliga överväganden

överhuvudtaget. För att utreda frågan om vikskeden ändock kan anses ha sådan särprägel

och originalitet som krävs för upphovsrättsligt skydd gör tingsrätten en jämförelse med de

vikskedar som redan fanns på marknaden. Efter en ingående jämförelse konstateras det att

vikskeden består av vid den tiden redan kända formelement. Några få detaljer anses särskilja

vikskeden samtidigt som det helhetsintryck skeden ger anses vara enkla variationer av redan

välkända idéer samt att dess utformning i hög grad har påverkats av kraven på funktion och inte

konstnärligt skapande verksamhet. Vikskeden anses i förhållande till liknande produkter inte

ha sådan individuell och självständigt präglad formgivning som avspeglar upphovsmannens

personlighet. Vikskeden är därmed inte att betrakta som ett verk av brukskonst.264

FIGUR 5.5: Viksked.
Bild hämtad från T 7057-13.

262Det hänvisas till: C-5/08 (Infopaq) och de förenade målen C-403/08 och C-429/08 (Football Association
Premier League m.fl.).

263NJA 1995 s. 164.
264Göteborgs tingsrätt T 7057-13.



Kapitel 6

Analys och slutsats

6.1 Upphovsrättsliga skyddsförutsättningar för brukskonst

Genom den första frågeställningen har gällande rätt analyserats. Dels har upphovsrättens grund-

förutsättningar för skydd analyserats, och dels har brukskonstskyddets utveckling och dess

skyddsförutsättningar analyserats från begynnelsen till idag. Lagstiftningens bakomliggande

motiv och rättspraxis har djupgående studerats och tillsammans med analyser i doktrin har

förutsättningarna för ett upphovsrättsligt brukskonstskydd till stor del klarlagts. Det blir tyd-

ligt att frågan huruvida ett upphovsrättsligt skydd för ett brukskonstalster faktiskt föreligger i

slutändan är upp till allmän domstol att ta ställning till. Enligt min uppfattning står det klart att

ett upphovsrättsligt skydd för brukskonst inte är tillräckligt förutsägbart.

Upphovsrätten bygger på en önskan om att utgöra ett effektivt skydd för upphovsmännens

intressen och syftar till att göra det möjligt för upphovsmän att få inkomster från resultatet

av sina skapande insatser. Jag tror inte att det framstår som mindre aktuellt för skapare av

brukskonstalster att få inkomster för sina arbetsinsatser. I Mini Maglite-avgörandet konstateras

det att verkshöjden i viss mån har sänkts för brukskonst men inte till den nivå som gällde före

år 1970. Efter att ha granskat efterföljande avgöranden är jag inte säker på om jag kan komma

till samma slutsats. Jag ska återkomma till mina skäl för denna osäkerhet.

De rättspolitiska skälen för ett lagstadgat skydd syftar bland annat till att stimulera skapandet

i samhället. Ett problem inom brukskonstens område är för enskilda upphovsmän att faktiskt

51
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kunna veta om deras alster kan anses vara skyddade som brukskonstverk eller inte. Det är just

i förutsägbarheten problemet ligger. I Sverige har praxis de senaste decennierna varit relativt

begränsad. Det har redan gått åtta år sedan Mini Maglite-avgörandet meddelades och det är

det enda avgörandet på senare tid som faktiskt har avsett en regelrätt industridesignprodukt.

Den vägledande praxis som finns när det gäller verkshöjds- och skyddsomfångsbedömningen

för brukskonst är inte omfattande. På 47 år har Högsta domstolen dömt i endast fyra bruks-

konstmål. Anledningarna till att fall rörande brukskonst sällan går till domstol är sannolikt

flera. En anledning som troligen är av avgörande vikt är den osäkerhet och svårighet som finns

att från början kunna bedöma utgången. De yttranden som Opinionsnämnden avger och de få

fall som finns i underrättsinstanser är därför av stort intresse för att i viss mån kunna belysa den

konkreta verkshöjds- och skyddsomfångsbedömningen.

Brukskonst förekommer i många olika former och som det har framkommit görs det ingen

begränsning för vad som kan räknas som brukskonst. Samtidigt sker den huvudsakliga tillverk-

ningen av konsumentvaror idag med en högst medveten formgivning. För att ge lite perspektiv

på vad som i min analys framkommit vara gällande förutsättningar för upphovsrättsligt bruks-

konstskydd ska i det följande i korta drag anges. I de bakomliggande motiven går det att utläsa

fyra kriterier för verkshöjd: (i) andligt skapande, (ii) individualitet, (iii) självständighet och (iv)

originalitet. Det finns ett uttryckligen formulerat nyhetskrav och angående konstnärlighet anges

det i motiven att det för ett upphovsrättsligt skydd inte spelar någon roll om ett verk har tillkom-

mit i huvudsyfte att vara konstnärligt eller praktiskt. Vidare ska ett verks kvalitet inte tas med i

en bedömning av upphovsrättsligt skydd. Om ett verk har tillkommit i syfte att vara konstnärligt

kan det tas med i beaktande, men behöver inte vara av avgörande betydelse för utgången.

Jag tycker att det är mycket intressant att det ofta läggs stor vikt vid det konstnärliga skapandet

vid bedömning av upphovsrättsligt skydd för brukskonst. I Tunika-fallet är det av central bety-

delse och i Fjällräven-avgörandet hänvisas det till Tunika-fallet att skydd inte kan ges för de

alster som enbart bygger på god smak och enkla variationer av välkända modeidéer. Ett upp-

hovsrättsligt brukskonstskydd för Fjällrävenjackan motiveras så här: Fjällrävenjackan anses

särpräglad och vara ett resultat av ett självständigt skapande som leder till slutsatsen att jackan

är ett resultat av en individuell och konstnärlig formgivning. I Fjällräven-avgörandet konstate-

ras alltså den konstnärliga ambitionen med utgångspunkt från att alstret var särpräglat och ett

resultat av självständigt skapande. Det framstår för mig som ett märkligt cirkelresonemang.
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Som det har framkommit anses skapandekravet vara uppfyllt så länge inte brukskonstalstrets

funktionella ändamål tar över i den mening att det funktionella är avgörande för alstrets form.

Kravet på individualitet jämställs med kraven på självständighet och originalitet. Individua-

litetskravet ska främst tolkas i vilken mån ett verk är präglat av en personligt skapad insats.

Därmed blir det tydligt att det inte riktigt går att göra någon skillnad mellan individualitet och

självständighet. Om självständighetskravet anges det att det främst kommer till uttryck i de in-

slag i formgivningen som är öppna för variationsmöjligheter. Originalitetskravet ska främst

tolkas som att verket i viss mån ska vara ovanligt, speciellt eller säreget. Angående varia-

tionsmöjligheter och funktionalitet framgår i min analys att Opinionsnämnden specifikt yttrat

sig om att funktionella överväganden utgör en del i den skapande insatsen som inte kan utgöra

ett hinder för upphovsrättsligt brukskonstskydd. Det anses vara en indikation på att verkshöjd

kan finnas om det finns element i utformningen som för upphovsmannen är möjliga att variera.

Dessutom finns dubbelskapandekriteriet som en hjälpregel: frånvaron av risken för dubbelska-

pande kan ses som ett starkt indicium på att ett alster har erforderlig verkshöjd.

Opinionsnämndens yttrande om upphovsrättsligt skydd för Betesboxen är intressant på flera

punkter. Enligt Opinionsnämnden ger Betesboxen inte ett tillräckligt estetiskt uttryck för upp-

hovsmannens individualitet. Jag vill här inflika en påminnelse om att den estetik som åsyftas

inte ska beblandas med vardagsspråkets uppfattning som ”vacker”, ”skön” eller ”tilltalande”.

Kraven för ett upphovsrättsligt skydd ska inte heller innebära en konstnärlig värdesättning. Så

vad var Opinionsnämndens skäl för att neka ett upphovsrättsligt skydd? I Opinionsnämndens

bedömning anges bland annat följande: (i) Betesboxen utgjorde en nyhet när den lanserades,

(ii) variationsmöjligheterna för formgivningen bestäms huvudsakligen av dess funktion och

det konstateras att det beträffande Betesboxen finns utrymme för variation av de funktionel-

la detaljerna, (iii) endast det faktum att det finns utrymme för variation är inte tillräckligt för

upphovsrättsligt skydd, (iv) en betydande arbetsinsats ligger bakom utformningen av enskilda

detaljer i Betesboxen, men: (v) formgivningen framstår i sin helhet skapad med funktionella

hänsynstaganden snarare än som ett uttryck för konstnärliga val.

De bakomliggande arbetsinsatserna anses inte vara skapande i upphovsrättslig bemärkelse trots

att Opinionsnämnden konstaterar att det ligger en stor arbetsinsats bakom formgivningen. Det

anses inte finnas en tillräckligt stor konstnärlig ambition vid formgivningen av Betesboxen och

upphovsrättsligt skydd anses inte föreligga. Sammantaget anger Opinionsnämnden följande
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förutsättningar som grund för att ett upphovsrättsligt brukskonstskydd inte kan ges: (i) vari-

ationsmöjligheter och (ii) konstnärlig individualitet och särprägel. Det ansågs vara centralt för

den upphovsrättsliga bedömningen huruvida formgivningen av Betesboxen kunde anses vara

ett resultat av ett konstnärligt skapande. Jag är kritisk till Opinionsnämndens närmast metafy-

siska bedömning av upphovsmannens konstnärliga ambition. Hänsyn tas till att det finns vari-

ationsmöjligheter men det görs en helhetsbedömning som i min mening inte kan tolkas som

annat än en konstnärlig värdering. Jag kan inte med övertygelse påstå att Betesboxen bör an-

ses vara brukskonst. Dock är jag kritisk till att Opinionsnämnden inte tar större hänsyn till att

Betesboxen utgjorde en nyhet när den lanserades. Jag är också kritisk till att det inte tillämpas

ett dubbelskapandekriterium som en hjälpnorm när det angavs att det trots stora funktionella

överväganden fanns element i utformningen som var möjliga att variera. Särskilt med tanke

på vad som framkommer i min analys angående självständighetskravet, där det konstateras att

brukskonstens praktiska sida försvårar möjligheten att framställa någonting självständigt såvida

inte själva användningsområdet för brukskonstalstret är nytt.

Ytterligare något som Opinionsnämnden hade kunnat ta hänsyn till i sin bedömning är vad

Högsta domstolen i Mini Maglite-avgörandet konstaterade: om ett långvarigt upphovsrättsligt

skydd för industridesignalster kan verka återhållande på konkurrensen i märkbar omfattning,

talar det emot en mer generös syn på verkshöjden men att effekten i första hand bör begränsas

med ett smalt skyddsomfång. För att ett upphovsrättsligt skydd för brukskonst ska kunna kom-

ma ifråga är om det estetiska kan uppfattas som ett tillräckligt uttryck för upphovsmannens

individualitet och därmed kan anses uppnå sådan verkshöjd som krävs. Jag ställer mig frågande

till hur det kommer sig att en betesbox avsedd för kräftfiske inte kan anses utgöra brukskonst

när exempelvis en ficklampa och en toalettstol kan det. Nedan följer en bild av Betesboxen

(gul) och den påstått intrångsgörande produkten (röd).
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FIGUR 6.1: Betesboxen (gul).
Bild hämtad från Opinionsnämndens yttrande nr 306.

6.2 Mini Maglite-avgörandet och efterföljande rättsutveckling

Genom den andra frågeställningen har det senaste vägledande avgörandet beträffande bruks-

konst redogjorts för och dess efterföljande avgöranden har analyserats. Efter min granskning

kan det inledningsvis konstateras att de för den här framställningen relevanta efterföljande

avgöranden endast var sex till antalet. Samtliga avgöranden hänvisade till tidigare rättspraxis,

däribland Mini Maglite-avgörandet, vilket får anses vara väldigt positivt. Endast i ett av de

sex fallen bedömdes produkten vara upphovsrättsligt skyddad som brukskonst. Trots att det

EU-autonoma originalitetskriteriet flitigt har diskuterats på senare tid, och på många håll har

vunnit stor acceptans, är det endast i två fall som originalitetskriteriet överhuvudtaget nämns. I

anslutning till hälften av de efterföljande avgörandena finns yttranden tillgängliga från Opini-

onsnämnden och det bör nämnas att det i ytterligare ett avgörande finns ett äldre yttrande som är

av stor betydelse vid bedömningen. I samtliga tre tillgängliga yttranden har Opinionsnämnden

gjort bedömningen att upphovsrättsligt skydd föreligger. Domstolen har endast i ett fall an-

slutit till Opinionsnämndens bedömning och bedömt att verket har erforderlig verkshöjd. Det

hade såklart varit väldigt intressant att veta om Högsta domstolen i slutändan hade gjort sam-

ma bedömning. Jag vill särskilt framhålla att Opinionsnämnden aldrig utgår från det EU-

autonoma originalitetskriteriet i sina bedömningar. Opinionsnämnden utgår uteslutande från

verkshöjdskravet vid bedömningen av upphovsrättsligt skydd.

Det har tidigare diskuterats och på sina håll konstaterats som ett faktum att verkshöjdsnivån
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beträffande brukskonst skulle vara tillbaka på samma nivå som före år 1970. I Mini Maglite-

avgörandet sätter Högsta domstolen ner foten och konstaterar att verkshöjdskravet visserligen

har sänkts men att den inte skulle vara tillbaka på den låga nivån som gällde före år 1970.

Dessutom konstaterar Högsta domstolen att det saknas skäl att ställa högre krav på verkshöjd

när det gäller funktionella tredimensionella produkter än för andra produkter som kan komma i

fråga om upphovsrättsligt skydd. I efterföljande avgöranden hänvisas det flitigt till vad Högsta

domstolen konstaterar om verkshöjd och skyddsomfång: om det ställs ett förhållandevis lågt

krav på ett alsters originalitet, och därmed dess verkshöjd, kan det balanseras av ett begränsat

skyddsomfång. Vidare anger domstolen att det begränsade skyddsomfånget inte bara ska om-

fatta ett skydd mot direkt kopiering utan också mot framställning av en produkt som sett som

en helhet har en påfallande likhet med det äldre verket. Särskilt vill jag markera och framhäva

att Högsta domstolen använder dubbelskapandekriteriet som en hjälpnorm vid bedömningen av

Mini Maglite-ficklampans verkshöjd.

Beträffande hovrättens bedömning i Twinner-avgörandet har jag följande synpunkter. För det

första anser jag att hovrätten inte för ett tillräckligt utförligt resonemang om huruvida Twin-

ner kan anses ha erforderlig verkshöjd. Jag hade önskat en mer utvecklande och innehållsrik

bedömning. För det andra är det enligt min mening anmärkningsvärt att hovrätten i sin bedöm-

ning inte utgår från verkshöjdstermer. Det anges helt kort att utformningen har styrts av kraven

på funktion och att det formgivningsarbete som har utförts inom det mycket begränsade va-

riationsutrymmet som har kvarstått inte kan anses ha resulterat i att munstycket genom sin

utformning – likt Mini Maglite-lampan – har erhållit en egen identitet. Hovrättens domskäl

utgår därmed helt och hållet från vad som sägs angående variationsmöjligheter och funktionella

hänsyn i Mini Maglite-avgörandet, utan att använda vare sig verkshöjdstermer eller ett harmoni-

serat originalitetskrav. Därtill vill jag uppmärksamma att hovrätten överhuvudtaget inte nämner

Opinionsnämndens yttrande. Det är anmärkningsvärt att yttrandet varken nämns eller tas i be-

aktande, särskilt då Opinionsnämnden gjorde bedömningen att Twinner var upphovsrättsligt

skyddad.

Även i Jackan Maja-avgörandet gör hovrätten en annan bedömning än Opinionsnämnden, men

den stora skillnaden är att hovrätten faktiskt hänvisar till yttrandet. Hovrätten för ett utförligt

resonemang i sin bedömning av upphovsrättsligt skydd och hänvisar till rättspraxis. Enligt min

mening gör hovrätten en välgrundad verkshöjdsbedömning med en rimlig slutsats. Det skulle
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kunna ses som ett nederlag för Opinionsnämnden att än en gång stå utan medhåll från allmän

domstol vid bedömning av upphovsrättsligt skydd. Dock har den tidigare ordföranden i Opi-

nionsnämnden sagt att det inte kan ses som ett nederlag om en högre instans ibland kommer

till en annan slutsats. Visserligen åsyftade han Högsta domstolen men resonemanget borde va-

ra tillämpligt även här. Gällande Opinionsnämndens yttrande angående jackan Maja vill jag

uttrycka min förvåning över att bedömningen är så kort och ger en känsla av bristande en-

gagemang. På samma grunder vill jag anmärka på Opinionsnämndens yttrande när det gäller

hörluren Plattan.

Särskilt intressant finner jag tingsrättsfallet som gällde tomtefigurer. Det är inte helt lätt att

följa tingsrättens resonemang när det bedöms att tomtefigurerna inte kan anses utgöra bruks-

konst. Jag hade önskat att tingsrätten hade gjort en tydligare och mer ingående bedömning i

brukskonstfrågan. Tingsrättens bedömning verkar helt och hållet grundas på det äldre yttrandet

från Opinionsnämnden som gällde andra tomtefigurer. Uppenbarligen sätts det, med all rätt,

stor tilltro till Opinionsnämnden som sakkunnigorgan vilket jag anser bidrar till att förstärka

dess auktoritet i verkshöjdsfrågan. Samtidigt hade jag gärna sett att Opinionsnämnden hade fått

möjlighet att avge yttrande gällande just Åsas Tomtebods tomtefigurer. Det hade varit intressant

att se om bedömningen hade blivit annorlunda. Tingsrätten likställer tomtefigurer med att vara

textilkonst vilket får mig att undra om Smultron-målet överhuvudtaget övervägdes att beakta

vid resonemanget. I Smultron-målet bedömdes just dekorativ textil ha upphovsrättsligt skydd

som brukskonst. Jag ställer mig också frågande till bedömningen att tomtefigurer endast kan

anses vara av dekorativ funktion när exempelvis smycken och prydnadsvaser kan utgöra alster

av brukskonst. För mig är skillnaden inte tydlig.

Tingsrättens domskäl i hörluren Plattan är grundliga och välmotiverade. Både vad det gäller

verkshöjdsbedömningen som intrångs- och skyddsomfångsbedömningen. Tingsrätten både hän-

visar till och gör samma bedömning som Opinionsnämnden gör i sitt yttrande. Något som är

intressant med Plattan-avgörandet är att det har stora likheter med Mini Maglite-avgörandet

i den bemärkelsen att det är två funktionella tredimensionella alster som anses åtnjuta upp-

hovsrättsligt skydd. I Plattan-avgörandet reagerar jag på antydan till att tingsrätten skulle lägga

en värdering i Plattans kvalitet som en förutsättning för upphovsrättsligt skydd. Huruvida min

tolkning stämmer eller inte är egentligen oväsentligt då tingsrättens slutliga bedömning grundas
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på det helhetsintryck detaljerna i kombination ger och som resulterar i erforderlig verkshöjd för

upphovsrättsligt skydd.

Likaså tingsrättens bedömning av DD-byxan anser jag vara välgrundad där stor hänsyn tas till

de gällande förutsättningarna för ett upphovsrättsligt brukskonstskydd. Tingsrätten uttalar sig

dock om två saker som jag betvivlar ska ingå i bedömningen av DD-byxans upphovsrättsliga

skydd. Dels anger tingsrätten (i) att det är oklart om DD-byxan rönte stor uppmärksamhet när

den lanserades på marknaden och dels (ii) att det står klart att FT-byxans formgivningselement

närmast är identiska med DD-byxans formgivningselement. Angående den första punkten tor-

de det vara irrelevant i upphovsrättslig mening huruvida ett alster särskilt uppmärksammas

vid lansering. Angående den andra punkten utgör den närmast en likhetsbedömning. En dylik

bedömning torde knappast vara av någon större relevans vid bedömning av upphovsrättsligt

skydd för DD-byxan. Däremot hade en sådan likhetsbedömning varit lämplig om DD-byxan

hade bedömts vara upphovsrättsligt skyddad.

Det kan vara intressant att poängtera att tingsrätten både i DD-byxan-avgörandet och i Viksked-

avgörandet tar hänsyn till det EU-autonoma originalitetskriteriet. Främst i den bemärkelsen att

originalitetskriteriet uppmärksammas. Likväl företas sedan en sedvanlig verkshöjdsbedömning

i de båda fallen och i Viksked-avgörandet gör tingsrätten sin bedömning med en kombination

av de båda. I Viksked-avgörandet anger tingsrätten inledningsvis att bedömningen huruvida

vikskeden kan anses vara upphovsrättsligt skyddad ska göras med utgångspunkt från vikskeden

i sig. Sedan anges det att om vikskeden ändock kan anses ha sådan särprägel och originalitet

som krävs för upphovsrättsligt skydd ska tingsrätten göra en jämförelse med de vikskedar som

redan fanns på marknaden. Avslutningsvis konstaterar tingsrätten att vikskeden i förhållande

till liknande produkter inte kan anses ha sådan individuell och självständigt präglad formgiv-

ning. Jag anser det vara berättigat att jämföra med vad som tidigare fanns på marknaden, precis

som en jämförelse görs i Mini Maglite-avgörandet. Däremot görs bedömningen att vikskeden

inte kan anses vara upphovsrättsligt skyddad till följd av vad som tidigare fanns på mark-

naden och inte till följd av själva vikskeden i sig. Jag anser att tingsrättens genomgående

verkshöjdsbedömning talar för att utgången är riktig, men jag anser att tingsrättens slutliga

motivering blir felaktig.
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Avslutningsvis angående min analys av Mini Maglite-avgörandet och dess efterföljande avgör-

anden kan jag konstatera att det inte längre kan anses stå helt klart att verkshöjdsnivån har

sänkts. Det är endast Plattan som anses vara upphovsrättsligt skyddad som brukskonst, vil-

ket går i linje med Mini Maglite-avgörandet eftersom det i båda fallen rör sig om funktionel-

la tredimensionella produkter. Sex avgöranden utgör dock inte ett tillräckligt underlag för att

ta ställning i frågan men jag kan konstatera att det upphovsrättsliga brukskonstskyddet inte i

särskilt hög utsträckning är förutsägbart. Det vore önskvärt med ytterligare vägledning från

Högsta domstolen i brukskonstmål. Frågan är om det finns tillräckligt tydligt incitament för po-

tentiella upphovsmän att ta striden för ensamrätt till sitt bruksföremål i allmän domstol. Därför

är det mycket positivt att möjligheten finns att nyttja Opinionsnämndens expertis. Vad gäller

frågan om det EU-autonoma originalitetskriteriet ställt mot verkshöjdskravet är en intressant

fråga i sig och det hade varit tacksamt att få vägledning av Högsta domstolen med en tydlig

angivelse för vad som gäller vid bedömning av brukskonst.

6.3 Är det rimligt att skydda en massframställd ficklampa

som brukskonst?

Den tredje frågeställningen ska i det följande besvaras och analyseras. Inledningsvis kan det

konstateras att det upphovsrättsliga skyddet för alster av brukskonst sett över tiden har haft ett

väldigt skiftande innehåll i lagstiftningen. Brukskonstens möjlighet att skyddas upphovsrättsligt

har inte minst varit i beroendeställning av ett mönsterrättsligt skydd. Som det har angetts i både

Tunika-fallet och i Mini Maglite-avgörandet har mönsterskyddslagen inte kunnat ge det skydd

åt brukskonstalster som lagstiftaren förutsatte och som en följd har verkshöjdskravet för bruks-

konst i viss mån sänkts. Något som stödjer utvecklingen mot ett sänkt verkshöjdskrav är att

upphovsrätten ska verka för att uppmuntra kompetenta och seriösa formgivarinsatser och till-

godose det intresse som finns att försöka hindra alltför långtgående efterbildningsverksamhet.

Ett långvarigt upphovsrättsligt skydd för en industridesignprodukt skulle kunna ha en återhåll-

ande effekt på konkurrensen och i motiven till ett upphovsrättsligt skydd för brukskonst har

relevanta intresseavvägningar tagits med i beaktande. Det har angetts att ett upphovsrättsligt
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skydd för en produkt som i ringa utsträckning är originell ska begränsas med ett smalt skydds-

omfång. Samtidigt ska ett upphovsrättsligt skydd sträcka sig längre än till att endast avse ren

avbildning. Det är inte lätt att göra en klar avgränsning för vilka industridesignprodukter som

kan komma ifråga för ett brukskonstskydd. Det finns en klar avgränsning som anger att om den

konkreta formen av ett alster helt och hållet är beroende av funktionen kan ett upphovsrättsligt

skydd inte ges. Så var exempelvis fallet gällande dammsugarmunstycket Twinner.

Enligt min mening ska det inte vara avgörande för upphovsrättsligt skydd huruvida en produkt

är massframställd eller en enstaka produkt. Det avgörande måste vara om produkten kan anses

uppfylla de kriterier som ställs för upphovsrättsligt skydd, att erforderlig verkshöjd föreligger.

I Mini Maglite-avgörandet bedömde Högsta domstolen att Mini Maglite-ficklampan med dess

dekorativa element var tillräckligt självständig för att kunna åtnjuta ett upphovsrättsligt bruks-

konstskydd. Vad jag förstår har det inte funnits någon utbredd negativ kritik mot domslutet att

ge upphovsrättsligt brukskonstskydd åt en ficklampa. Med tanke på vad som har framkommit

i min uppsats finner jag ingen anledning att anse något annat än att det framstår som rimligt

att skydda en massframställd ficklampa som brukskonst. Rimligheten i att skydda en mass-

framställd ficklampa som brukskonst är en fråga som kanske bättre hade lämpat sig att besvara

vid en jämförelse med överlappande skyddsformer eller med ett fokus på konkurrensrättsliga

regler.

6.4 Avslutande kommentarer

För att återknyta till min inledande bakgrundsbeskrivning kan jag med facit i hand säga att

brukskonst verkligen är ett intressant område under utveckling och det kvarstår tveklöst yt-

terligare intressanta aspekter att analysera. Jag tänker till exempel på att skyddstidens längd

för brukskonst är en aspekt väl värd en egen framställning. Det kan säkert i många fall med

fog ifrågasättas om ett alster av brukskonst som även har varit föremål för patent och/eller

mönsterskydd, när skyddstiderna har löpt ut, dessutom ska åtnjuta skydd i 70 år efter upphovs-

mannens död. Ytterligare ett intressant ämne skulle vara en framställning med ett stort fokus

på Opinionsnämndens yttranden. Det är min förhoppning att jag genom mitt examensarbete

har spridit ljus över brukskonstområdet och att mina inledande frågeställningar har besvarats
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och fått en rimlig förklaring och att därmed även mina reflektioner i ljuset av Mini Maglite-

avgörandet är klargörande.
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https://pro-karnovgroup-se.ludwig.lub.lu.se/document/696288/1#SFS1960-0729 K0

P1-annotations-lexino

Olin, Anders: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 2 §, Lexino,
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hämtad 2017-06-12 från:

https://www5-infotorg-se.ludwig.lub.lu.se/rb/premium/civilratt/immaterialratt/upphovsratt/

article139212.ece

Ne.se:

Nationalencyklopedin, ”Auktorrätt”, hämtad 2017-07-10 från:
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Ärende 2/1996, yttrande nr 175 (Tomtefigurer).
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